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ÖNSÖZ 

Toplum ve topluma dair araştırmalar, taşıdığı öneme binaen 

güncelliğini sürekli korumakta ve ilgi çekmeye devam etmektedir. Sosyal 

bilimler alanına giren bilim dallarının tümü toplumu ve toplum özelinde kişi 

ya da kişilerin davranış ve ilişkilerini inceler. Günümüzde yaşanan sosyolojik 

ve hukuki vakıalar ise sadece empati sahibi bireyleri etkilemekten ziyade 

halkın neredeyse bütününe sirayet eder hale gelmiştir. Ancak bize göre 

toplumsal olaylardan en fazla etkilenen kesim özellikle hukukçular ve sosyal 

bilimlerle uğraşan akademisyenlerdir. Kanaatimizce bunun nedeni de bilginin 

endişeyle doğru orantılı olmasından kaynaklanmaktadır.  

Teknolojinin gelişmesi ve iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte değişen 

toplumsal davranışlar ve insan ilişkileri farklı disiplinlerin de sosyal bilimler 

alanıyla birlikte değerlendirilmesini gerektirmiştir. Dolayısıyla sosyal 

bilimlere ait tüm alt dalların sürekli değişen ve dinamik bir yapısı olduğunun 

kabülü gerekir. Bu nedenle sosyal bilimler de dahil ilgili bilim dallarıyla 

alakalı her konunun incelenmeye değer olduğunun altı çizilmelidir.  

Her editörlü çalışmada olduğu gibi, bu eserde de başarı tüm bölüm 

yazarlarına; hatalar ise biz editörlere atfedilmelidir. Bu bağlamda yazılarıyla 

katkı sunan tüm yazarlara ve eserin okurlarla buluşmasına vesile olan İKSAD 

yayınevi ve çalışanlarına teşekkür eder, çalışmanın araştırmacı ve 

uygulayıcılara faydalı olmasını temenni ederiz. 

 

Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 2 



3 | SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

 

KUR’ÂN’IN ANLAŞILMASINDA ULÛMÜ’L-KUR’ÂN’IN  

YERİ: TÛR SÛRESİ ÖZELİNDE BİR İNCELEME
1
 

Arş. Gör. Tuğba YILDIRIM
2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Bu çalışma Yalova Üniversitesi bünyesinde yazılan “Kur‟ân İlimleri Açısından Tûr Sûresi ve 

Tefsiri” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 5. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon 

Kongresinde bildiri olarak sunulup, özeti kongre kitabında yayınlanmıştır. 
2 Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Yozgat/Türkiye, uysaltugba1992@gmail.com,  

ORCID: 0000-0003-0756-4100 
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GİRİŞ 

Kaynaklarda “طور” kelimesinin sözlük manası hakkında farklı 

görüşler mevcuttur. Süryânîce‟de dağ anlamında kullanıldığı 

söylenmektedir.(Beyzâvî, t.y., s. 7/152) Sadece içinde ağaç barındıran 

dağların tûr olarak adlandıralabileceği belirtilmektedir.(İbn Kesîr, 1419, s. 

8/398) Öte yandan mutlak olarak dağların tûr kelimesiyle 

isimlendirilebileceğine dair görüşler de mevcuttur.(Sa„lebî, 1422, s. 9/123) 

Kelimenin bazılarına göre Süryânîce‟de bazılarına göre ise Arapçada dağ ismi 

olduğu söylenmektedir.(Âlûsî, t.y., s. 17/26) 

Sûre kıyâmetin kesin bir şekilde vuku bulacağını belirtmek için yemin 

ederek başlamaktadır. Sonraki âyetlerde takvâ ehli müminlere dünyada 

işledikleri güzel âmellere karşılık cennette verilecek nimetler 

müjdelenmektedir. Ayrıca nesillerinden iman sahibi olanlarla âhiretteki 

birliktelikleri haber verilmektedir. Akabinde Hz. Peygamber‟in (s.a.v.) şair, 

kâhin olduğu ithamları reddedilerek kınanmaktadır. Son olarak Hz. 

Peygamber‟e vaad günü tahakkuk edinceye kadar sabretmesi 

emredilmiştir.(Topaloğlu, t.y.) 

Tûr sûresi zengin muhtevasının yanı sıra içerdiği Kur‟an ilimleriyle 

de dikkat çekmektedir. Anlam itibariyle sûrede yer alan ilimlerin incelenmesi 

sûrenin hakkıyla anlaşılması adına büyük önemi haizdir. Bu minvalde 

müteşâbihü‟l-Kur‟an, i„câzü‟l-Kur‟an, münâsebâtü‟l-Kur‟an, fezâilü‟l-Kur‟an 

konularını sırasıyla ele almayı uygun görüyoruz. 

1.MÜTEŞÂBİHÜ’L-KUR’AN 

Anlaşılabilmesi için bir delile ihtiyaç duyan âyetler için kullanılan 

müteşabih ilmi(Yavuz, t.y.-a) Kur‟an‟ın manasıyla ilgili ilimler arasında yer 

almaktadır. Tûr sûresinin “ ٍَ َعٰهً ُسُسٍز َيْصفُىفٍَتٍۚ وَ  ُ ٍٍ ُيخَِّكـ ۪ٔ ُ ْجَُبهُْى بُِحىٍز ع۪ٔ َشوَّ /Onları iri 

gözlü hurilerle evlendirdik”3 âyetinde bulunan “ ْْجَُبهُى  kelimesinin müteşâbih ”َشوَّ

olarak ifade edildiği görülmektedir. Âhiretteki birlikteliğin dünyadaki 

birliktelikten farklı olmasına rağmen âhiretteki birliktelik için nikahlanma 

yoluyla sahiplenmeyi ifade eden “ ْْجَُبهُى  kelimesinin kullanılmasının ”َشوَّ

kapalılığa neden olduğu söylenmektedir. Bu görüşe karşı olarak sözlükte 

“Develerimi yaklaştırdım/ٍِْجُج إِْبه  anlamında kullanılan kelimenin âyette de ”َوَشوَّ

benzer şekilde birleştirme manasında kullanıldığı belirtilmektedir. Dolayısıyla 

kelimenin nikah temelli bir evlendirmeyi içermediği vurgulanmaktadır. 

Bununla birlikte “ج  harf-i ceriyle kullanıldığında evlilik ”ة“ fiilinin ”َشوَّ

manasına değil de birliktelik manasına geldiği ifade edilmektedir. Ahzâb 

                                                            
3
 et-Tûr 52/20.  
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sûresinin “… َحَسٌج ٍَ ُ ُ۪ٔ ْؤِي ًُ ٌَ َعهًَ اْن ٍْ ََل ََُكى ْجَُبَكهَب نَِك ُْهَب َوطَساً َشوَّ ٌَْد ِي ب قَٰضً َش ًَّ ”فَهَ
4 âyetinde 

fiilin “ة” harf-i ceri ile kullanılmayıp “evlilik” manasında kullanılması örnek 

verilerek bu görüş desteklenmektedir. (Echûrî, 2009, s. 1/666). 

2.İ‘CÂZÜ’L-KUR’AN 

Tefsir usûlünde i„câz, üstünlüğü nedeniyle Kur‟an‟ın eşinin meydana 

getirilememesi manasına gelmektedir.(Yavuz, t.y.-b) Bu bağlamda i„câzü‟l-

Kur‟an, Kur‟an‟ın üstünlüğünü konu edinmektedir. Sûre “ ٌْ ۪ٓ اِ ٍَث ِيْثهِه۪ٔ فَْهَُأْحُىا بَِحد۪ٔ

  ٍَ ُ  Doğru söylüyorlarsa onun gibi bir söz getirsinler” şeklindeki 34. âyeti/َكبَُىا َصبِدق۪ٔ

itibariyle bu ilme dahil olmaktadır. Âyette Kur‟an benzerinin oluşturulması 

istenmektedir. Müşriklerin bu konudaki acizlikleri sebebiyle Hûd suresinin “ اَْو

ِ اِ 
ٌِ ّللّاٰ ٍْ ُدو ٍِ اْسخََطْعخُْى ِي ٌَ اْفخَٰسَهُ  قُْم فَأْحُىا بَِعْشِس ُسَىٍز ِيْثهِه۪ٔ ُيْفخََسََبٍث َواْدُعىا َي ٍَ ََقُىنُى ُ ُْخُْى َصبِدق۪ٔ ٌْ ُك

/Yoksa „Onu kendisi uydurdu‟ mu diyorlar. De ki: Haydi öyleyse Kur‟ân‟a 

benzetebilmek için uyduracağınız on sûre getirin ve eğer sözünüzde doğru iseniz, 

Allah‟tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırabilirseniz çağırın” 

manasındaki 13. âyetiyle meydan okuma artarak devam etmiştir. Bu istekten 

de aciz kalınması üzerine Yûnus sûresinin “ اْفخَٰسَهُ  قُْم فَأْحُىا بُِسىَزٍة ِيْثهِه۪ٔ َواْدُعىا ٌَ اَْو ََقُىنُى

 ٍَ ُ ُْخُْى َصبِدق۪ٔ ٌْ ُك ِ اِ
ٌِ ّللّاٰ ٍْ ُدو ٍِ اْسخَطَْعخُْى ِي  Yoksa „Bunu O uydurdu‟ mu diyorlar? De ki: O/َي

zaman Allah‟tan başka kimi çağırabiliyorsanız çağırın da onun bir sûresinin benzerini 

getirin-eğer doğru söylüyorsanız” şeklindeki 38. âyetiyle başarısızlık gözler 

önüne serilmiştir. İsrâ sûresinin “ ََأْحُىا بًْثِم هرا ٌْ ٍُّ عهً اَ َُْس و انِج عِج اَِل ًَ ٍِ اجخَ قُْم نَئِ

 ٌِ ثهه ونَْى كبٌ بَْعُضهُْى نِبَْعض ظهُسا انقسآ ًِ ٌَ بِ َلَ َأْحُى /De ki: Andolsun, insanlar ve cinler 

Kur‟ân‟ın bir benzerini ortaya koymak için toplansalar ve birbirlerine yardımcı ve 

destek olsalar bile asla onun bir benzerini getiremezler” şeklindeki 88. âyetiyle bu 

konuda hiçbir zaman muktedir olunamayacağı vurgulanmaktadır.(Bâkillânî, 

t.y., ss. 17-18) 

Süyûtî (ö. 911/1505) “Hz. Peygamber‟in akşam namazında Tûr sûresini 

okuduğunu işittim. Otuz beş ve otuz yedinci âyetlerine gelince neredeyse kalbimin 

yerinden uçacağını hissettim, o an İslâm‟ın kalbime yerleştiği ilk andır.”(Buhârî, 

1423, s. “Tefsir”, 52/1 (No: 4854)) hadisine değinerek Kur‟an‟ın kalpleri 

etkilemesini, i„câzlarından kabul etmektedir.(Süyûtî, 1427, s. 317) Ayrıca 

Kur‟an‟ın i„câz vecihlerinin ele alındığı Mu‘tereku’l-Akrân‟da sûrelerin başı 

ve sonu açısından Kur‟an‟ın i„câz yönlerine yer verilmiş, Tûr sûresi yeminle 

başlayan sûrelerden biri olarak ele alınmıştır.(Süyûtî, 1408, s. 1/61-62) 
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3. MÜNÂSEBÂTÜ’L-KUR’AN 

Münâsebâtü‟l-Kur‟an ilmi âyet-sûre ile ilgili bütünlüğü ve insicâmı 

ele alarak, aralarındaki hikmeti anlamaya yardımcı olmaktadır. (Bikaî, t.y., s. 

1/6) Bu ilim, sûre ile adı, sûrenin kendi âyetleri, başı ile sonu, sûrenin başıyla 

kendinden önce gelen sûrenin sonu, ard arda gelen sûreler arasındaki ilişkileri 

ele almaktadır.(Yılmaz, t.y.) 

Tûr sûresinin “  َعَراَة َزبَِّك نََىاقِـٌع ٌَّ  ”Rabbinin azâbı mutlaka gerçekleşecektir/اِ

manasındaki 7. âyetinde azaba işaret edilip 47. âyetinde “ ىا  ًُ ٍَ ظَهَ َ ٌَّ نِهَّر۪ٔ ٌَ َواِ َعَراببً ُدو

 ٌَ ى ًُ ٍَّ اَْكثََسهُْى ََل ََْعهَ  Zulmedenler için kıyâmet gününden önce bir azap daha/ٰذنَِك َوٰنِك

vardır; lâkin çoğu bilmiyor” denilerek azap tekrar hatırlatılmaktadır. Bu yönüyle 

sûrenin başı ile sonu arasında tenâsüp olduğu görülmektedir.(Süyûtî, 1426, s. 

67) 

Tûr sûresi ile Zâriyât sûresinin farklı yönlerden benzedikleri 

görülmektedir. Buna göre Zâriyât sûresi ilk âyetinde zâriyât rüzgarına, Tûr 

sûresi de ilk âyetinde Tûr dağına yemin ederek başlamaktadır.(Elmalılı, 2012, 

s. 9/293) Zâriyât sûresinin 15. âyetiyle Tûr sûresinin 17. âyeti takva ehlinden 

bahsetmesi açısından benzemektedir. Bununla birlikte Zâriyât sûresinin 60. 

âyetiyle Tûr sûresinin 42. âyetinin kâfirlerden söz etmesi bir başka 

benzerliktir.(Âlûsî, t.y., s. 17/26; Süyûtî, 2002, s. 134) 

Zâriyat sûresinin son âyeti ile Tûr sûresinin ilk âyeti benzerlik arz 

etmektedir. Zâriyât sûresinin “ ٌَ ٌ َُىَعُدو ٍْ ََْىِيِهُى انَّر۪ٔ ٍَ َكفَُسوا ِي َ ٌَْم نِهَّر۪ٔ  Tehdit/فََى

edildikleri o günlerin azâbından kâfirlerin çekeceği var!” manasındaki 60. âyetiyle 

Kureyş kâfirlerinin ve Hz. Peygamber‟e (s.a.v.) yalan iftirada bulunan 

kimselerin duyacakları pişmanlığa ve karşılaşacakları azaba işaret 

edilmektedir. Tûr sûresinin ilk âyetinde bu azabın muhakkak tahakkuk 

edeceği bildirilmektedir. Sonraki beş âyette de kasem ifadelerine yer verilerek 

inzâr tekit edilmektedir.(Sekafî, 1428, s. 172) 

Zâriyât 52. âyetinde “ َزُسىٍل اَِلَّ قَبنُىا َسبِحٌس اَْو ٍْ ٍْ قَْبهِِهْى ِي ٍَ ِي َ ب اَحًَ انَّر۪ٔ َكٰرنَِك َي۪ٓ

 ٌٌ  Şimdi olduğu gibi, onlardan öncekilere de ne zaman bir peygamber gelse/َيْجُُى

mutlaka ona ya büyücü ya deli demişlerdi” denilerek peygamberlerin 

yalanlandıkları belirtilmiş, Tûr sûresinin 29. âyetinde “ ِج َزبَِّك ًَ ََْج بُِِْع ب اَ ًَ۪ٓ ْس فَ فََركِّ

  ٌٍ ٍٍ َوََل َيْجُُى  ”Sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kâhinsin ne de deli/بَِكبِه

ifadesiyle yalancılık ithamı Hz. Peygamber‟le (s.a.v.) sınırlandırılmıştır. 

Ayrıca Zâriyât sûresinde müşriklerin aslı olmayan isnatlarına dikkat çekilmiş 

Tûr sûresinin 29-49. âyetleri arasında bu iftiralar reddedilmiştir.(Süyûtî, 2002, 

s. 134) 

Tûr Sûresi bir sonraki Necm sûresiyle de benzerlik göstermektedir. 

Tûr sûresinin son âyetinin “ ُِِْم فََسبِّْحهُ َواِْدبَبَز انُُُّجىو ٍَ انَّ  Gecenin bir kısmında ve/َوِي
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yıldızlar kaybolurken de O‟nu tesbih et” şeklinde yıldızlar kelimesiyle bitip, 

Necm sûresinin ilk âyetinin “  َوانَُّْجِى اَِذا هَٰىي/And olsun yıldıza, battığı zaman” 

şeklinde aynı kelimeyle başlaması eşsiz tenâsübe işaret etmektedir.(Âlûsî, t.y., 

s. 17/44) Ayrıca Tûr sûresinin yirmi birinci âyetinde müminlerin 

zürriyetinden, Necm sûresinin otuz ikinci âyetinde de Yahudilerin 

zürriyetinden bahsedilmektedir. Bu yönüyle iki sûre uyum arz 

etmektedir.(Âlûsî, t.y., s. 17/44; Süyûtî, 2002, s. 134) Tûr sûresinin yirmi 

birinci âyetinde, müminler ve zürriyetlerinin amelleri ile Necm sûresinin otuz 

dokuzuncu âyetinde kâfirler ve zürriyetlerinin durumlarının belirtilmesi iki 

sûrede tezatlık açısından münasebet ilminin tezâhür ettiğini 

göstermektedir.(Süyûtî, 2002, s. 135) 

Tûr sûresinin 33. âyetinde “ ٌٍَۚ نَهٍُۚ بَْم ََل َُْؤِيُُى ٌَ حَقَىَّ  Yahut „onu kendisi/اَْو ََقُىنُى

uydurdu‟ mu diyorlar” denilerek Kur‟ân hakkındaki iftiralar dile getirilmiş 

Necm sûresinin 4 ve 5. âyetlerinde “ًَُىٰح ٌٍ ٌْ هَُى اَِلَّ َوْح  Onun söyledikleri/اِ

kendisine vahyolunandan başka bir şey değildir” ve “  َُد اْنقُٰىي هُ َشد۪ٔ ًَ  Kendisine onu/َعهَّ

muazzam kuvvetlerin sahibi öğretti” buyrularak aynı konuya değinilmiştir. Zikri 

geçen ilişki çerçevesinde iki sûre ile ilgili münasebet ilgi 

çekmektedir.(Abdülkâdir, 1428, s. 2/180) 

Müşriklerin Kur‟an hakkındaki iddialarına dair iki sûrede yer alan 

benzerlik, Hz. Peygamber‟e (s.a.v.) dair asılsız söylemlerinde de 

görülmektedir. Buna göre Tûr sûresinin 29. âyetinde “ ِج َزبَِّك ًَ ََْج بُِِْع ب اَ ًَ۪ٓ ْس فَ فََركِّ

ٍٍ َوََل َيجْ  ٌٍ  بَِكبِه ُُى /Sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kâhinsin ne de deli” 

denilerek müşriklerin şair, kâhin gibi asılsız isnatları yalanlanmış Necm 

sûresinin başında “ ٍَۚيب َضمَّ َصبِحبُُكْى َوَيب َغٰىي/Arkadaşınız ne saptı ne de şaşırdı” ve 

“ ٍِ اْنهَٰىيَوَيب  ُِْطُق َع ََ /O kendi hevâ-hevesine göre de konuşmaz” şeklindeki 2. ve 3. 

âyetinde bu yalanlama tekid edilmiştir.(Abdülkâdir, 1428, s. 2/180) 

Bu minvalde Tûr sûresinde gerek sûrenin kendi içinde gerekse bir 

önceki ve bir sonraki sûreyle münasebet ilminin tezâhür ettiği görülmektedir. 

4. FEZÂİLÜ’L-KUR’AN (SÛREYLE İLGİLİ RİVÂYETLER VE 

SÛRENİN FAZÎLETİ) 

Sûreler hakkında rivâyetlerin müstâkil başlıklar altında ele alınması 

faziletlerinin bilinebilmesi adına büyük önem taşımaktadır.(Cerrahoğlu, 2014, 

s. 201) Bu bağlamda sûreye dair nakledilen rivâyetlerden biri Hz. 

Peygamber‟in sûreyi namazında okuduğunu aktaran hadistir. Buna göre 

Ümmü Seleme (r.anhâ) Hz. Peygamber‟e hasta olduğunu söylemiş Hz. 

Peygamber de kendisine deveye binip tavafını yapabileceğini söylemiştir. 

Ümmü Seleme (r.anhâ) bu şekilde tavaf ettiği o esnada Hz. Peygamber‟in de 
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Kâbe‟nin yanında namaz kıldığı ve Tûr sûresini okuduğu 

aktarılmaktadır.(Buhârî, 1423, s. “Tefsir”, 52/1 (No: 4853), “Salât”, 78 (No: 

464), “Hac”, 64 (No: 1619); Ebû Dâvûd, 1430, s. “Menâsik”, 48 (No: 1882); 

İbn Mâce, 1418, s. “Menâsik”, 34 (No: 2961); Müslim, 1991, s. “Hac”, 42 

(No. 258)) Bedir esirleri hakkında Hz. Peygamber‟e soru sormak üzere 

gelindiği, o sırada Hz. Peygamber‟in namazında Tûr sûresini okuduğu, 35, 36, 

37. âyetlerine gelince neredeyse kalbinin uçacağını ifade eden hadis konuyla

ilgili bir başka rivâyettir. (Buhârî, 1423, s. “Tefsir”, 52/1 (No. 4854))Tûr

sûresi ile ilgili nakledilen bir diğer hadis Alkâme ve Esved‟den rivâyet

edilmiştir. Bu hadiste bir kimsenin namazda aynı rekâtta mufassal sûreleri

okuduğu söylenince İbn Mes„ûd‟un buna karşı çıkarak Hz. Peygamber‟in aynı

rekâtta mana açısından benzerlik gösteren “Rahman ve Necm”,  “Kamer ve

Hâkka”,  “Tûr ve Zâriyât” gibi sûreleri kıraat ettiği bildirilmiştir.(Buhârî,

1423, s. “Ezân”, 106 (No. 775), "Fedâilü‟l-Kur‟ân", 6 (No. 4996); Ebû

Dâvûd, 1430, s. “Namaz” 324 (No. 1396))

Tûr sûresinin faziletli olduğuna işaret eden hadisler bulunmaktadır. 

Bunlardan biri Hz. Peygamber‟in kendisinden önce birine verilmemiş -Tûr 

sûresinin de dahil olduğu- Mufassal sûrelerle üstün tutulduğunu söylediği 

hadistir.(Abdülkâdir, 1428, s. 2/178; Beyhakî, 1410, s. 1/343 (No. 962); 

Taberânî, t.y., s. 12/75 (No. 186); Tayâlisî, 1419, s. 2/325 (No. 1105)) Diğeri 

ise Tûr sûresini okuyan kimsenin azaptan korunup cennetle 

mükâfatlandırılacağını müjdeleyen hadistir.(Cürcânî, 1422, s. 2/126 (No. 

478); Vâhidî, 1415, s. 4/183) 

SONUÇ 

Kur‟an ilimlerinin Kur‟an tefsirindeki önemine binâen konu edinilen 

bu araştırmada Tûr sûresi özelinde inceleme yapılmıştır. Kur‟an‟ın manasıyla 

ilgili Kur‟an ilimleri ile sınırlandırılan konu, ilgili kaynaklar çerçevesinde izah 

edilmeye çalışılmıştır. Bu minvalde sûrede Müteşâbihü‟l-Kur‟an, İ„câzü‟l-

Kur‟an, Münâsebâtü‟l-Kur‟an, Fezâilü‟l-Kur‟an ilimlerinin yer aldığı 

görülmektedir. Müteşâbihü‟l-Kur‟an ile ilgili olarak sûrede yer alan “ ْْجَُبهُى  ”َشوَّ

kelimesi açıklanmaktadır. Gerek sözlük anlamı itibariyle gerek benzer âyetten 

delil getirmek suretiyle kelimenin müteşabih olduğu vurgulanmaktadır. 

Kur‟an‟ın i„câzını ispat eden âyeti barındırması sebebiyle sûre, İ„câzü‟l-

Kur‟an ilmi ile ilişkilendirilmiştir. Münâsebâtü‟l-Kur‟an ilmi doğrultusunda 

sûrenin kendi içinde, kendisinden önce gelen Zâriyat sûresiyle ve kendisinden 

sonra gelen Necm sûresiyle münasebet içinde olduğu tespit edilmektedir. Bu 

münasebetin konu ve ifade şekli itibariyle olması Kur‟an‟ın hikmetini anlama 



SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 10 

 

 

noktasında büyük öneme sahiptir. Son olarak Fezâilü‟l-Kur‟an ilmiyle sûrenin 

önemi gözler önüne serilmektedir. İlgili rivayetlerde bizatihi isminin geçmesi 

suretiyle sûrenin faziletine dikkat çekilmektedir. 
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GİRİŞ 

Yaşlı bireylerin yaşadığı sosyal çevrenin fiziksel ve ruhsal sağlıkları 

üzerinde önemli etkileri vardır. Yaşlı bireylerin yaşadığı hane sağlıkları ile 

ilgili risk ve koruyucu faktörlere maruz kalmasında etkilidir. Yaşanılan 

hanenin özelliklerine göre yaşlılar arasında sağlık durumunun nasıl değiştiğini 

anlamak, çevre-sağlık ilişkisinin kritik bir bileşenini netleştirmeye yardımcı 

olmaktadır (Weissman ve Russell, 2018; Henning and Gonzales, 2020). 

Türkiye’de tüm yaşlılar arasında yalnız yaşam son yıllarda hızla artmaktadır 

(Aydın, 2020). Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 

yılında yaptığı Türkiye Sağlık Anketi’nin (TSA) verilerini analiz ederek 65 

yaş ve üstü yaşlı kişilerin yaşadığı hane tipine göre sağlık durumu analiz 

edilmektedir. Bu çalışmada ilk önce hane tiplerini hanede tek olarak yalnız 

yaşayanlar, sadece eşlerden oluşan hane, eşler ve çocuklardan oluşan hane ve 

sadece anne veya baba ile çocuklar ve diğerlerinden oluşan tek ebeveynli hane 

şeklinde dört grupta sınıflandırdık. Bu çalışmanın ikinci aşamasında ise 65-74 

ve 75 yaş ve üzeri yaşlı kişilerin yaşadıkları hane tipine göre fiziksel ve ruhsal 

sağlıklarının nasıl değiştiğini anlamaya çalıştık. 

1. YAŞLI YETİŞKİNLERDE YAŞAM DÜZENLEMELERİ VE 

SAĞLIK DURUMU 

Türkiye’de yaşlıların yalnızlık ve sosyal izolasyonuna dair yapılan 

araştırmaların bir kısmı huzurevlerinde yaşayan yaşlı kişilere odaklanmıştır 

(Akbaş ve ark., 2020; Levent ve Şaldırak, 2021; Kalınkara ve Sarı, 2019; 

Pullum ve Akyıl, 2017). Diğer bazı araştırmalar ise huzurevi ve kendi 

konutunda yaşayan yaşlıların yalnızlık ve sosyal izolasyon durumunu 

mukayese etmiştir (Demir, 2017; Dişcigil, 2017). Yaşlılık, yalnızlık ve sosyal 

izolasyona dair yapılan çalışmalar yaşam kalitesi, sosyal hizmet uygulamaları, 

yoksulluk gibi boyutları ile de ele alınmıştır (Erol ve ark., 2016; Öz ve Svvift, 

2022; Danış, 2009; Cüneyt ve ark., 2018; Çam ve ark., 2018; Yıldırım ve ark., 

2020). Fakat, literatür incelendiğinde yaşlıların yaşadığı hane tipi ve yaşam 

düzenlemesine göre fiziksel-ruhsal sağlık durumu algılarına dair yeterli 

çalışma bulunmamaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre yalnızlık ve 

sosyal izolasyon yaşın ilerlemesiyle daha düşük sağlık, psikolojik sıkıntı, 

depresyon ve ölüm oranları ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Durkheim’a kadar 

uzanan araştırmalar sosyal entegrasyonun nüfusun refah ve ruh sağlığını 

arttırabileceğini göstermiştir. Sosyal bağlar ile ilgili yapılan epidemiyolojik 

araştırmalarda, sosyal bağlantıları olmayan bireylerin, iyi bağlantıları olan 
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bireylere kıyasla tüm nedenlerden ölüm riskinin iki ile üç kat daha fazla 

olduğu bulunmuştur (Holt ve ark., 2015). 

Yaşam düzenlemeleri, özellikle yalnız yaşamak, sosyal izolasyon ve 

yalnızlıktan farklı kavramlar olsa da yakından ilişkilidir. Sosyal izolasyon, 

sosyal temas sayısı, etkileşim sıklığı ve gücü sosyal ağların nesnel ve 

ölçülebilir bir eksikliğidir. Yalnızlık ise sosyal sosyal izolasyona verilen öznel 

bir psikolojik tepkidir (Weissman ve Russell, 2018; Henning ve Gonzales, 

2020). Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda yalnızlık ve sosyal 

izolasyonun fiziksel hareketsizlik ve obezite ile eşit düzeyde sağlık için 

doğrudan bir risk oluşturduğu belirtilmektedir. Yalnızlık ve sosyal izolasyon 

duygusu depresyon, kaygı, madde kullanımı, olumsuz sağlık davranışları, kalp 

hastalığı, felç, bunama ve hatta soğuk algınlığı dahil olmak üzere olumsuz 

fiziksel ve zihinsel sağlık sonuçları ile ilişkilidir (Kapıkıran, 2016; Kalınkara 

ve Sarı, 2019). 

Bir kişinin sosyal olarak izole olma riski, kısmen kişinin birlikte 

yaşadığı eşi, ailesi ve aynı haneyi paylaştığı diğer aile fertleri ile yakından 

ilişkilidir. Eğer bir kişi yalnız yaşıyorsa sosyal izolasyon duygusu yaşama 

riski bulunmaktadır. Fakat, yalnız yaşayan herkes sosyal olarak izole değildir 

ve bunun aksi de geçerlidir. Ancak, yalnız yaşamak kişinin hane içi 

etkileşimlerini sınırlar ve başkalarıyla birlikte yaşayanlara kıyasla kişiyi daha 

yüksek bir sosyal izolasyon riskine sokar. Yalnız yaşamak, bazen daha düşük 

yaşam kalitesi, zihinsel sağlık ve fiziksel sağlık sonuçları ile ilişkilendirilen 

“en az sağlıklı” yaşam düzenlemelerinden biri olarak tanımlanır (Henning-

Smith, 2016; Weissman ve Russell, 2018). 

Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda yalnız yaşayan yaşlıların, 

başkalarıyla birlikte yaşayan yaşlılara kıyasla sosyal izolasyona ve yalnızlığa 

maruz kaldığı belirtilmiştir (Steptoe ve ark., 2013).  Örneğin Amerika’da 

yapılan araştırmalarda bir eş/partnerle birlikte yaşayan yaşlıların, yalnız 

yaşayanlara kıyasla daha az depresif belirti ve da az yalnızlık bildirdiğini 

göstermektedir. Bu bulgular, eşleriyle veya başkaları ile aynı hanede yaşayan 

yaşlıların yalnız yaşayanlara göre daha az yalnız zaman geçirme ve daha 

sağlıklı diyetler tüketme eğilimindedir (Greenfield ve Russell, 2011; Russell 

ve Taylor, 2009). Ayrıca, yaşam düzenlemeleri ile sağlık durumu arasındaki 

ilişkilerin kadın ve erkekler arasında farklılık gösterebileceğine dair araştırma 

sonuçları da bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda ise bir eş ile yaşamanın sağlık 

durumu açısında erkekler ve kadınlar arasında farklı olduğu ileri sürülmüştür 

(Russel, 2009; Henning, 2016; Paulin ve Herm, 2016). 
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Bu çalışmada ülkemizde yaşanılan hane tipine göre 65 yaş ve üzeri 

yalnız yaşayan yaşlıların başkaları ile yaşayanlara göre sağlık durumu ve 

depresif belirti düzeyleri incelenmektedir. Bu bağlamda çalışmanın araştırma 

sorusu sağlık durumu ve depresif belirti açısından yalnız ve başkaları ile 

yaşayan kişilerde nasıl bir dağılım gösterdiğini araştırmaktadır. 

2. YÖNTEM 

Çalışmanın amaçlarına ulaşabilmek için Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun 2019 yılında yaptığı Türkiye Sağlık Anketi’nin (TSA) verileri 

kullanılmıştır. Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri toplam 17.084 kişi ile 

yapılan bu ankette iki aşamalı küme örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu 

çalışmada 65 yaş ve üzeri toplam 1.618 kişi süzülerek değişkenler arasında 

frekans analizi ve ki kare testi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen 

verilerden ankete katılanların isim ve adres gibi kimlik bilgileri silindikten 

sonra sonuçlar kamuoyu ve araştırmacıların bilgisine sunulmaktadır. Sağlık 

Araştırması sağlık alanında idari kayıtlar yoluyla derlenemeyen birçok 

göstergenin üretilmesi ve bu konuda karar alıcılara ve araştırmacılara veri 

kaynağı oluşturmak amacı ile oluşturulmuştur (TÜİK, 2019). 

2008 yılından itibaren düzenli aralıklarla yapılan bu anketlerde 

Türkiye’nin sağlık göstergelerine ait bilgiler elde edilmektedir. 15 ve daha 

yukarı yaştaki bireyler için genel sağlık durumu, kronik hastalıklar, günlük 

aktivitelerini yürütmede fonksiyonel yeterlilik, kişisel bakım, sağlık 

hizmetleri kullanımı, ilaç kullanımı, yapılan aşılar ve ölçümler ile boy ve kilo 

değerleri gibi bilgiler derlenmiştir. Bu ankette sağlık modülleri ile 

katılımcıların sosyo-demografik bilgileri de yer almaktadır.  

Türkiye Sağlık Araştırmasının sosyoekonomik modülünde 

katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaşadığı hanehalkı tipine ait 

değişkenler ile sağlık modülünde genel sağlık durumu ve depresyon belirtileri 

gibi değişkenler yer almaktadır. Hanehalkı tipi değişkeninde tek kişilik ve bir 

kişiden fazla eşlerden oluşan, çocuklu haneler olmak üzere 10 çeşit hanehalkı 

tipi yer almaktadır. Bu çalışmada hanehalkı tekrar sınıflandırılarak: 

• Tek kişilik hane, başka yetişkin veya çocukların olmadığı yalnız 

yaşayan tek kişilik hanelerde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişileri 

kapsamaktadır. 

• Sadece eşlerden oluşan 65 yaş ve üzeri çekirdek hane 

• Eşler ve 25 yaş altı ve üstü çocuklardan oluşan 65 yaş ve üzeri 

çekirdek hane 
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• Tek ebeveynli sadece anne veya baba ve çocuklar ile diğer 

kişilerden oluşan 65 yaş ve üzeri tek ebeveynli hane 

 

Yaş kategorileri, 65-74 ve 75 ve üzeri olmak üzere iki kategoride 

sınıflandırılmıştır. Sağlık modülünde katılımcılara genel sağlık durumları 

sorulmuş ve cevaplar çok iyi, iyi, orta, kötü ve çok kötü olarak kodlanmıştır. 

Araştırmada ayrıca son 12 içinde depresyon yaşadınız mı sorusu yöneltilmiş 

ve cevaplar evet hayır şeklinde kodlanmıştır (TÜİK, 2019). 

Bu çalışmada dört farklı hane tipinde yaşayan 65 yaş ve üzeri fertlerin 

sağlık ve depresyon durumu ikamet ettikleri hane tipine göre analiz edilmiştir. 

Analizlerde frekans analizi ve ki-kare testleri kullanılmış; hane tipi, yaşa göre 

sağlık durumu ve depresyonun varlığı incelenmiştir. 

3. BULGULAR 

Tablo 1’de, 65-74 ve 75 yaş ve üzeri anket katılımcılarının yaşam 

düzenlemesi veya yaşadığı hane tipine göre algıladığı sağlık durumu yer 

almaktadır. Ankette 65 yaş ve üzeri toplam 1536 kişi yer almıştır. Hane tipi, 

yaş ve sağlık durumu arasındaki ilişkiyi incelemek için ki-kare bağımsızlık 

testi yapılmıştır. Yaşanılan hane tipine göre 65 yaş ve üzeri fertlerin sağlık 

durumunda farklılık olduğu (p<0,000) bulunmuştur. Katılımcıların yaklaşık 

yüzde 33’ü (506 kişi) tek kişilik hanede yalnız yaşamakta, yüzde 34’ü (552 

kişi) sadece eşlerden oluşan hanede, yüzde 27’si eş ve çocuklardan ve yüzde 

7’si de tek ebeveynli bir hanede yaşamaktadır. Toplamda eşi ile yaşayan 65 

yaş ve üzeri yaşlıların yüzde 31,3’ü, eş ve çocukları ile yaşayanların yüzde 

28’i, tek anne veya tek babanın olduğu tek ebeveynli hanelerde yaşayanların 

yüzde 20,7’si ve yalnız yaşayan yaşlıların yüzde 18’i sağlık durumunun çok 

iyi veya iyi olduğunu beyan etmiştir.  

Genel dağılıma bakıldığında sadece eş ile yaşamanın en yüksek 

oranda sağlık durumuna katkıda bulunduğu görülürken bu oranı eş ve 

çocuklar ile yaşayan yaşlılar takip etmektedir. Sonuçların da gösterdiği üzere 

tek ebeveynli hanelerde yaşayan yaşlıların yüzde 21’i ve en düşük oranda 

yalnız yaşayan yaşlıların da yüzde 18’i sağlık durumunun çok iyi veya iyi 

olduğunu bildirmiştir. 

Sağlık durumunu orta olarak beyan edenlerin oranı sırası ile toplamda 

tek ebeveynli haneler hariç (%35,6), yalnız, eşi ile yaşayanlar ile tek 

ebeveynli hanelerde yüzde 43-45 arasında birbirine yakın orandadır. Diğer 

yandan sağlık durumunu kötü ve çok kötü olarak beyan edenlerin sayısı en 

yüksek oranda yüzde 43 ile tek ebeveynli yaşlı kişilerde, yüzde 38 ile yalnız 
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yaşayanlarda, yüzde 28,7 ile tek ebeveynli yaşlılarda ve en düşük oranda da 

yüzde 23,3 ile eşi ile yaşayan yaşlı kişiler arasında gözlemlenmiştir. Sağlık 

durumunu iyi veya çok iyi olarak değerlendirenlerin oranı en düşük yalnız 

yaşayan yaşlılar arasındayken, kötü ve çok kötü dağılımı tek ebeveynli 

haneler arasında bulunmuştur. Bunun nedeni yalnız yaşayan yaşlıların 

yaklaşık yüzde 5 oranında daha fazla sağlık durumunu orta olarak 

değerlendirmeleridir. 

65-74 ve 75 yaş üzeri mukayese edildiğinde 65 ve 74 yaş grubunda 

bulunan yaşlı kişilerden yalnız yaşayanların yüzde 28,4’ü, eşi ile yaşayanların 

yüzde 19,5’i, eş ve çocuklardan oluşan hanelerdeki yaşlıların yüzde 21’i ve 

tek ebeveynli yaşlıların yüzde 40,4’ü en yüksek oranda sağlık durumunun 

kötü ve çok kötü olduğunu bildirmiştir. 75 yaş ve üzeri kişilerde eşiyle birlikte 

yaşayanlar hariç (%33,6), diğerleri yüzde 46-47 oranında sağlık durumlarının 

kötü veya çok kötü olduğunu bildirmişlerdir. 
 

Tablo 1. Hane Tipi ve Sağlık Durumu 

Hane tipi Yaş Çok iyi+iyi Orta Kötü+çok kötü Toplam T
ek

 k
işilik

 h
an

e 

65-74 51 123 69 243 

% 21,0 50,6 28,4 100 

75 ve üzeri 40 101 122 263 

% 15,2 38,4 46,4 100 

Toplam 91 224 191 506 

% 18 44,2 37,7 100 E
şlerd

en
 o

lu
şan

 h
an

e 

65-74 148 174 78 400 

% 37,0 43,5 19,5 100 

75 ve üzeri 25 76 51 152 

% 16,4 50,0 33,6 100 

Toplam 173 250 129 552 

% 31,3 45,2 23,3 100 E
ş 

v
e 

ço
cu

k
lard

an
 

o
lu

şan
 h

an
e 

65-74 99 132 61 292 

% 33,9 45,2 20,9 100 

75 ve üzeri 19 50 60 129 

% 14,7 38,8 46,5 100 

Toplam 118 182 121 421 

% 28 43,2 28,7 100 T
ek

 

eb
ev

ey
n
li 

h
an

e 

65-74 14 20 23 57 

% 24,6 35,1 40,4 100,0 

75 ve üzeri 7 16 21 44 
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% 15,9 36,4 47,7 100 

Toplam 21 36 44 101 

% 20,7 35,6 43,5 100 

 Toplam 403 692 441 1536 

 % 26,2 45 28,7 100 

Kaynak: TÜİK. 2019 Türkiye Sağlık Anketi, N=1536, (p<0,000) 

Tablo 2’de hane tipine göre son 12 ayda depresyon yaşadınız mı 

sorusunun dağılımı yer almaktadır. 65 yaş ve üzeri toplam 1618 kişinin 

yanıtladığı görülmektedir. Ki kare testi sonucunda hane tipine göre 65 yaş ve 

üzeri fertlerin depresyon yaşama durumunun farklılık olduğu (p<0,000) 

bulunmuştur.  

Tablo 2. Yaş, hane tipi ve son 12 ay içerisinde depresyon yaşama durumu 

Hane tipi Yaş Evet Hayır Toplam 

Tek kişilik hane 

65-74 44 199 243 

% 18,1 81,9 100 

75 + 38 225 263 

% 14,8 85,2 100 

Toplam 82 424 506 

% 16,2 83,8 100 

Eşlerden oluşan hane 

65-74 31 369 400 

% 7,8 92,3 100 

75 + 10 142 152 

% 6,6 93,4 100, 

Toplam 41 511 552 

% 7,4 92,6 100 

Eş ve çocuklardan oluşan hane 

65-74 23 269 292 

% 7,9 92,1 100 

75 + 11 118 129 

% 8,5 91,5 100 

Toplam 34 387 421 

% 8 92 100, 

Tek ebeveynli hane 

65-74 17 78 95 

% 17,9 82,1 100 

75 + 6 38 44 

% 13,6 86,4 100 

Toplam 23 116 139 

% 16,5 83,5 100 

Kaynak: TÜİK. 2019 Türkiye Sağlık Anketi, N=1618, (p<0,000) 
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Tablo 2’de 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan fertlerin yüzde 18,1’i, tek 

ebeveynli hanede yaşayanların yüzde 16,5’i, eş ve çocuklardan oluşan hanede 

yaşayanların yüzde 8’i ve sadece eşiyle yaşayanların yüzde 7,4’ü son 12 ay 

içinde depresyon yaşadığını bildirmiştir. Sonuçların da gösterdiği üzere 

sadece eşi ile yaşayanlar ile eş ve çocuklardan oluşan hanelerde yaşayanlara 

göre yalnız yaşayan ve tek ebeveynli hanelerde yaşayanların son 12 ayda 

depresyon yaşama ihtimali iki kat daha fazladır.  

65-74 yaş aralığına bakıldığında yalnız yaşayanların yüzde 18,1’i, eşi 

ile yaşayanların yüzde 7,8’i eş ve çocuklarla birlikte yaşayanların yüzde 7,9’u 

tek ebeveynli hanelerde yaşayanların yüzde 17,9’u son 12 ayda depresyon 

yaşadığını ifade ederken bu oranlar 75 ve üzeri yaş aralığında sırası ile yüzde 

14,8, 6,6, 8,5 ve 13,6 olarak bulunmuştur. Depresyon oranı 75 yaş ve üzeri 

fertlere kıyasla 65-74 yaşları arasında yüzde 3-5 daha fazladır. Özetle, sağlık 

durumu ve depresif belirti değişkenlerine göre yalnız ve tek ebeveynli 

hanelerde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişiler özellikle de eşiyle birlikte 

yaşayanlara göre daha fazla risk altındadır.  

4. SONUÇ 

Yaşlı kişilerin yaşam düzenlemeleri sosyal çevrenin önemli bir 

bileşenini temsil eder ve sosyal bütünleşme ve sağlık davranışları üzerinde 

etkilidir. Tüm ülkeyi temsil eden bir örneklemden elde edilen bulgular, bu 

çalışmada incelenen dört yaşam düzenlemesi kategorisinde fiziki ve ruhsal 

sağlıkta anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Diğer ülkelerde yapılan 

araştırmalar ile de tutarlı olarak eşiyle birlikte yaşayan yaşlıların yalnız veya 

başkaları ile yaşayanlara göre daha iyi fiziki ve ruhsal sağlık bildirme 

olasılıkları yaklaşık iki kat daha fazladır. Bazı çalışmalarda birçok yaşlı 

yetişkin yalnız yaşama konusunda olumlu görüş bildirmiş olsalar da bir eş 

veya diğer aile üyeleriyle yaşayanlara kıyasla daha fazla memnuniyetsizlik, 

daha az mutluluk ve daha fazla yalnızlık bildirmişlerdir.  

Ülkemizde de literatür taramasında bahsettiğimiz araştırma 

sonuçlarına benzer bir şekilde yalnız yaşayanlar olumsuz sağlık ve depresif 

belirti bildirmişlerdir. Türkiye’de tek ebeveynli hanelerde yaşayanlar da 

yalnız yaşayanlara yakın sıklıkta olumsuz sağlık ve depresyon bildirmişlerdir. 

Bu durumun pek çok nedeni olabilir. Ailede anne veya babanın ölmesi ile 

yalnız kalma sonucunda birinden destek alma veya ciddi bir sağlık sorunuyla 

başa çıkmak için yalnız kalmak yerine diğer aile üyeleri ile yaşamayı seçmiş 

olabilir. Bu hane tipinde sadece ayrı olarak sadece anne, sadece baba ve 



SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 22 

 

 

çocuklar dışında başkaları da bulunmaktadır. Olumsuz sağlık bildirmenin bir 

diğer nedeni de bu durumdan kaynaklanmış olabilir.  

Özetle, analiz ettiğimiz bu veriler kesitsel olduğu için yaşlı yetişkinler 

arasında yaşam düzenlemeleri, sağlık durumu ve depresyon arasında 

nedensellikten çok ilişki çıkarımı yapılabilir. Yaşlı kişilerin sağlık durumları 

sosyoekonomik dezavantaj, dul kalma veya yaşamlarının erken dönemlerinde 

yaşadıkları koşullardan da etkilenmiş olabilir. Hane tipi ile sağlık durumu 

arasındaki potansiyel nedensel ilişkileri araştırmak için ilave olarak uzun 

zaman dilimlerini kapsayan boylamsal araştırmalara ihtiyaç vardır.   
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GİRİŞ 

Günümüzde futbol, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye‟de 

de popüler bir spor dalı olarak görülmektedir. Çoğu zaman stadyumlar 

evrensel ya da ulusal bir eğlence alanı olarak kullanılmaktadır. 

Stadyumlardaki kalabalık seyirci kitleleri de hem maç esnasında hem de 

sonrasında toplum psikolojisini birçok yönden etkilemektedir.  

Sporun toplumsal özelliği yanında mücadeleci bir yanı da vardır ve bu 

mücadele anlayışı hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. 

Toplumsal rolü içinde bütünleştirici özelliğiyle birlikte dostluk ve kardeşlik 

duyguları önem arz etmektedir. Yalnız günümüzde bu özelliklerinin yanı sıra 

sporda birçok şiddet ve çatışma hali de gözlemlenmektedir. Özellikle takım 

ruhu içinde yapılan sözlü eylemler ve çatışmalar sonrasında şiddete 

dönüşebilmekte, telafi edilemez sonuçlar doğurabilmektedir. Spor içinde 

çatışma taraftarlar arasında olduğu gibi futbolcular, hakemler ve teknik 

direktörler arasında da olabilmektedir.  

Olaylar ya da insanlara yönelik tutumlar uç noktalara ulaştığında bir 

nevi kutuplaştırma gerçekleşmiş olur. Bir olay ya da durumu kutuplaştırmış 

olan kişi, bu olay ya da durumu siyah ya da beyaz olarak algılamaktadır. Bu 

kutuplaştırmada gri rengi yoktur ve kutuplaştıranlar ya çok severler ya da 

tamamen nefret ederler (Dökmen, 2008: 108-109). Birçok alanda olduğu gibi 

spor alanında da bu kutuplaşmalardan biri, tutulan takıma karşı gösterilen aşırı 

ilgi ve benimsemeden kaynaklanan fanatizm olgusudur. Fanatikler için de ya 

iyi ya da kötüden başka bir alternatiften söz etmek mümkün değildir. 

Futbolda fanatizm genellikle kulüp ve ünlü takibi olarak kendini 

göstermektedir. Jovanovska‟ya göre  (2020) fanatik izleyiciler, genel olarak 

rekabet ortamında kaybetmeyi sevmezler ve tuttukları takımın spor hizmetinin 

başarısızlığına da direnç gösterebilmektedirler. Bu durumda bazen tutulan 

takıma karşı ilgisizlik ya da karamsar düşünceler olabilmektedir. Dünyada 

özellikle Olimpiyat Oyunları, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi 

uluslararası karşılaşmalarda fanatiklik derecesi çok fazla görülebilmektedir. 

Türkiye‟de ise özellikle dört büyükler diye adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, 

Fenerbahçe ve Trabzonspor‟un ve diğer ulusal takımların taraftarları fanatik 

özellikler taşıyabilmektedir. 

Günümüzde çokça görülen fan sayfalarının taraftarların birlikte 

hareket edip grup ya da takım olma alışkanlık ve motivasyonlarını artırdığı 

görülmektedir. Geleneksel medya dediğimiz kitle iletişim araçlarında 

yayınlanan spor programlarıyla taraftarlık ve fanatizm artmaktadır. Futbol 

maçlarını doksan dakika olarak göz önüne aldığımızda bu sınırın 
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değerlendirmeler ve yorumlarla birlikte aşıldığı görülmektedir.  Geleneksel 

medya dışında yeni medya ortamlarından olan sosyal medyada oluşturulan fan 

sayfalarında yayınlanan içerik, değerlendirme ve yorumlar hem maç esnası 

hem de maç süresi dışında gelişen olayları da kapsamaktadır. Bazı durumlarda 

ise bu ortamlarda yapılan paylaşım ve değerlendirmelerin taraftarların fanatik 

hareketlerini ve rakiplerine olan nefretlerini artırdığı da söylenebilmektedir 

(Çiltaş, 2019).  

Günümüzde futbolun farklı milletlerden oluşan kitleleri peşinden 

sürükleyebilen önemli spor dallarından olduğu görülmektedir. Küresel 

dünyada futbolun bu denli yayılmasında kitle iletişim araçları olan radyo, 

televizyon, gazete gibi geleneksel araçlar yanında internet ve yeni medya 

araçları olan sosyal medya da önemli rol almaktadır. Bu çalışmada öncelikle 

sporun sosyo-kültürel yapısıyla birlikte sosyal bir olgu olarak taraftarlık ve 

fanatizm hakkında bilgi verilecek, ardından futbolda fanatizm ve nefret 

söylemi açıklanacaktır. Son olarak ise futbolda nefret söylemi ve medya 

ilişkisi verilip nefretin yayıldığı medya ortamları hakkında bilgiler 

verilecektir. 

1. SPORUN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI 

Günümüzde içinde yaşadığımız dünya için “bilgi çağı”, “iletişim 

çağı”, “enformasyon çağı”, “post-endüstri çağı” gibi birçok tanımlama 

yapılmaktadır.  Bunların yanında bazı kesimler bu çağ için insanın psişik 

dünyasına vurgu yapar ve bu çağa bir “bunalım çağı”, bir “endişe çağı” bir 

“ruh çöküntüsü çağı” (Yörükân, 1995) tanımlamaları da yapmaktadırlar. 

Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde değişim ve dönüşümün 

gerçekleştiği çağımızda birçok alanda olduğu gibi toplumsal alanda ve insanın 

sosyal çevresinde de önemli değişiklikler olduğu gözlenmektedir.  

Sosyal çevre, genel olarak toplumsal yapının sınırlarını belirleyen 

gerçek bir alan olarak tanımlanabilir. Her toplumsal yapının, kendine özel bir 

sosyal çevresi bulunmaktadır. Toplum içinde bulunan sosyal yapılar da kendi 

sosyal çevrelerinin sınırları dâhilinde birbirinden ayrılırlar (Nirun,1991). 

Sosyal kimlik teorisine göre, toplum içinde yaşayan bireyler bazen kendilerini 

belirli bir grupta ayrılmaz bir parça olarak görmektedirler ve kendilerini de 

duruma göre kategorilere ayırmaktan zevk duyarlar. Bu durumda toplum 

içindeki bu bireyler hareketlerini kendi grupları içinde gerçekleştirerek bu 

sosyal durumlarını diğer gruplarla da karşılaştırabilmektedirler (Trepte ve 

Loy, 2017). Bazen de bu durumlar toplum içinde kitleleşmeye sebep 

olabilmektedir. Kitleleşme kavramı, Emile Durkheim‟in “Toplum, üyelerinin 
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toplamından daha fazla bir şeydir” görüşü referans alınarak bu görüşe paralel 

olarak çözümlenebilir. Bazı durumlarda bu “daha fazla bir şey”, çoğu 

durumda toplum açısından olumlu sonuçlar doğurabildiği gibi, bazı 

zamanlarda olumsuz sonuçlara da sebep olduğu görülebilmektedir. Durkheim, 

“Toplumsal İş Bölümü” adlı eserinde daha çok kitleleşmenin olumlu 

özelliklerine vurgu yapar. Kitleleşmede olumlu sonuçlar olarak özellikle din, 

ahlak, hukuk, dayanışma ve işbölümünün “ortak toplumsal bilincin” nedenleri 

olduğunu öne sürmektedir (Durkheim, 2006: 109-110). Buna karşılık Le Bon 

ise “Kitleler Psikolojisi” adlı eserinde kitleleşmenin olumsuz sonuçlarına 

vurgu yapmaktadır. Ona göre bir insan topluluğu bazı durumlarda onu 

meydana getirmiş olan bireylerin sahip oldukları karakterlerden farklı olarak 

yeni karakterlere de sahip olabilmektedir. Bir araya gelmiş olan bireylerin 

duygu ve düşünceleri tek bir yola yönelebilmektedir. Bu nedenle geçici 

olabilen, ancak açık nitelikler taşıyabilen ortak bir bilinçten söz edilebilir. 

Bunların sonucu olarak da kitlenin tek bir varlık haline dönüştüğü de 

söylenebilir (Le Bon, 1997: 19-20). Sosyoloji biliminde geçen grup kimliği ve 

aidiyetin sporda özellikle rekabet kavramıyla birlikte spor dallarından futbol 

içinde tutulan takıma karşı sadakat davranışını geliştirerek bağlılığı 

oluşturduğu gözlemlenmektedir. Burada da Bauman‟ın kimlikle alakalı sözleri 

akla gelmektedir. Ona göre oluşan kimlikle farklı olunabilmekte ve bu 

farklılaşma yoluyla da benzersiz olunabilmektedir. Aslında kimlik anlayışıyla 

birlikte toplum içinde bölmek ve ayırmak gerçekleşebilmektedir (Bauman, 

2016).  

Durkheim‟ın kitleleşmenin olumlu sonuçlarına yer verdiği 

görülürken, Le Bon‟un genel olarak kitle ve psikolojinin tek tip haline 

gelmesiyle kapitalist dünyada yaşanan aynı şeyi satın almak ya da sanat 

alanında aynı müziği dinlemek gibi örnekleri olduğunu söyler. Sporda da bu 

kitlenin taraftar ve takımı üzerinden tektipleştiğini söylemek mümkün olabilir. 

Çünkü kendilerine uygun davranışları olan kalabalık bir kitle toplumu ortak 

bir ruh özelliklerini taşıyabilir ve buna yönelik olarak da hareket eden kitle 

aynı özellikleri taşıyabilmektedir. Bir diğer düşünür Bauman‟ın da kimliğe 

önem verdiği, oluşan kimlikle toplumda ayrılıklar gerçekleşebildiğini ifade 

ettiği söylenebilir. Spor için de aslında oluşan kitleler için hem olumlu, hem 

olumsuz etkilerinden söz etmek mümkün görünmektedir. Özellikle 

taraftarlığın bir kimlik gibi sahiplenilmesi bazı durumlarda ayrılığa sebep 

olabilecektir.  
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Spor, işlevsellik ve kişilerin beklenti ve ihtiyaçları karşılama 

yönünden hem onun toplumsal bir olgu olmasını sağlamakta hem de onun 

toplumsal hayattaki önemini ortaya çıkarmaktadır (Kılcıgil, 1998:2). Spor 

aslında toplumsal bir olgu olarak sosyal çevre içerisinde şiddetin azaltılması 

için sağlıklı bireylerin desteklenmesini amaç edinerek varlığını sürdürür. Bu 

amacın aslında modern dünyanın yaşam ilkelerine uygunluk gösterdiği 

söylenebilir (Baltas, 2021). Günümüzde herhangi bir takıma ya da kulübe 

oluşan taraftarlık aslında bir kimlik biçimi olarak da görünmektedir. 

Giddens‟e göre kimlik (2012), aslında bir bireyin kişilik ya da oluşturduğu 

grubun niteliğini belirleyen ve grup içinde kim olduğu ve neyin anlamlı 

olduğu önemli olan ayırt edici özelliklerdir. Spor takımlarının kullandığı 

simgeler modern toplumda bir kutsaliyelik göstererek kimlik oluşumuna katkı 

sağlamaktadır. 

Spor kategorileri içinde özellikle futbol da sosyal kimlik, topluluk 

fikri, özdeşleşme ya da Biz” ve ”Onlar” kategorizasyonu ve ayrışması 

görülmektedir. Futbol, kitleleri sadece görsel nitelikleri gösterme dışında 

takım ve star merkezli bir kimlik kurma ya da özdeşleşme işlevlerine de sahip 

olmaktadır (Cangızbay, 2006). Biz ve onlar grubu işin içine girince çatışmalar 

meydana gelmesi muhtemeldir.  

 Uluslararası başarılarda, spor camiasının yanı sıra bazı durumlarda 

devlet adamlarının başarıyı paylaştıkları ve bu konuda demeç verdikleri 

görülmektedir. Zaman zaman da bu tarzda paylaşım yapmaktan kendilerini 

alamadıkları ve başarıları ulusal zafer olarak görmektedirler. Bu zaferler 

ülkenin itibarı, ulusal gururun yükselmesi ve imajının düzelmesine sebep 

olabilmektedir. Bunlarla birlikte motivasyonun artması ve sıkıntılardan 

kurtulmaya da yardımcı olabilmektedir (Berument, Ceylan & Ögüt Eker 2009: 

596-599). Günümüzde en çok bilinen ve önemli olan sportif 

organizasyonlardan Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası gibi spor 

organizasyonları, devletlerin bu maçlar sayesinde ulusal bilince vurgu yaptığı 

ve bunun yanında çok uluslu şirketlerin de birçok kar elde ettiği kültürel 

faaliyetler olarak da görülmektedir.  Bu açıdan değerlendirdiğinde 21. 

yüzyılın kültürel ve ticari devlet anlayışını daha ön plana aldığı söylenebilir 

(Silk, Andrew & Cole, 2005: 7). Popüler kültürün bir parçası olan sporun 

bahsedilen olumlu özellikleri yanında taraftarlığın fanatizme, bu fanatizmin 

çatışma ve şiddete, sonrasında da nefrete götürdüğü söylenebilmektedir.  
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2.SOSYAL BİR OLGU OLARAK TARAFTARLIK VE 

FANATİZM  

Bir toplumda suç ve sapma oranlarının beklenilenin altında veya 

üstünde olması, toplumsal yapıdaki hastalık durumunu işaret edebilmektedir. 

Buna Durkheim “anomi” der (Durkheim, 2006: 117). Durkheim‟in anomi 

kavramına Merton kültürel kural ve amaçlar aracılığıyla toplumdaki bireyleri 

bu kural ve amaçlara uymaya zorlayan sosyal yapıdaki kopma şeklinde 

açıklama yapar (Tolan, 1983: 66). Durkheim ve Merton‟un anomi üzerine 

yaptığı tanımlara uygun olarak toplumun kopma şekillerinden biri de sporda 

meydana gelebilmektedir. Sanayileşmenin ve şehirleşmenin gelişimiyle 

birlikte gerçekleşen sportif faaliyetler birey ve toplum açısından birçok 

hususu ortaya çıkarmaktadır. Bu hususlardan göze çarpanları rekabet, çatışma, 

mücadele, işbirliği, uyum, profesyonelleşme, örgütlenme, kitleselleşme ve 

fanatizm olarak sayabiliriz  (Erkal, 1992: 93). 

20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan fanatizm kavramı, bir tür 

ünlü kültürü olarak da kendine yer edinmiştir. Bu kavrama göre toplum içinde 

yaşayan bireyler özellikle farklı özellikleri olan ve bununla tanınan ünlü 

insanlara yönelik olarak ileri seviyelerde sevgi besleme ve takip davranışı 

olarak görülmektedir (Brooks, 2018). Fanatizm, birçok alanda olduğu gibi 

daha çok siyaset ve spor alanında görülmektedir. Fanatizm sözcüğünün 

köküne bakılacak olursa kutsal yer ya da tapınak anlamlarına gelen fanum‟dan 

gelir. Fanaticus kelimesi ise aşırı çılgınlığa veren kimsenin kendini tam 

anlamıyla tapınağa adamış kişileri nitelemekte kullanılır. İngilizcede ise 

fanatizm sözcüğü, daha çok din ve siyaset bağlantılı aşırı inanç ve 

davranışlardır (Oxford Dictionary of English, 2022). 

Fanatizm, peşinden koşulan ya da sahip olunan görüş, fikir ve 

ideolojilere bağlanmayı ve bu bağlanmanın aşırılığa kaçmasıyla birlikte katı 

ve tavizi olmayan davranış şeklidir ve bir akımdır. Modern dünyada sıkışan 

insanın bir nevi tepki yoluyla rahatladığı bir yol olarak da görülebilir. 

Fanatikler genel olarak kendilerini topluma kabul ettirmek için çaba harcarlar 

(Erkal, Baloğlu & Baloğlu, 1997:110).  Fanatikleşme bireysel ya da topluluk 

olarak da gerçekleşebilmektedir. Bu akımın görüldüğü yerler genel olarak 

siyaset, sanat, moda, eğlence ve spor dünyası olarak söylenebilir. 

Fanatikler için alternatif yoktur. Genel olarak kendisi ve kendileri 

gibilerin kapsadığı iyiler ve başkalarının kapsadığı kötüler vardır. Herhangi 

bir fanatik için alternatiften bahsetmek imkânsızdır. Bu tanımlamaya 

fanatikler için dünya iyi ve kötü olarak iki taraflı olduğu söylenebilir. 

Fanatikler kendi istekleri için şiddeti kullanırlar ve onlar için şiddet 
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vazgeçilmez olabilmektedir. Örneğin fanatizmle birlikte siyasi açıdan parti 

sempatizanlığı partizanlığa, disiplin zorbalığa, yönetmek hükmetmeye, takım 

taraftarlığı holiganizme dönüşebilir (Demirci, 2003: 3).  

Fanatizmin görüldüğü taraftarlık, Türk Dil Kurumu sözlüğünde 

sporcunun ya da sporcuların temsil ettiği renk, kulüp ya da bayrağa bağlılık 

olarak geçmektedir. Şahin‟e göre taraftarlık  (2003), mensubu olduğu spor 

kulübünün hizmetlerini belli bir ücret karşılığında satın alan, spor kulüplerinin 

faaliyetlerini maddi ve manevi olarak gerekli olan yer ve zamanda 

destekleyen, birçok zorluk olsa bile tuttuğu takıma destek için yurt içinde ya 

da yurt dışında olan deplasmanlara gidebilen aslında spor kulübünün ana 

pazarını oluşturabilen halk kitlesidir. Taraftarlar arasında bir üstünlük 

mücadelesi vardır. Bu üstünlük mücadelesi fanatikliği ve fanatiklikle birlikte 

nefret söylemini de beraberinde getirmektedir.  

3. FUTBOLDA FANATİZM VE NEFRET SÖYLEMİ 

3.1. Futbolda Fanatizm 

Toplum içinde duygusal beyni örseleyen bazı durumlara 

gerçekleştirilememiş umutları, doyurulamamış istekleri, bireyin kendini 

değerli olduğunu hissettirmeyen ortamlar örnek verilebilir. Örselenmiş olan 

insan beyni de bunlardan dolayı yaşam enerjisini kaybetme noktasına 

gelebilmekte ve de kendi beceri ve yetilerini gösterememektedir. Bundan 

dolayı da bu tüketilmemiş olan beceriler ya da enerjiler bireyi yanlış 

davranışlara yönlendirebilmektedir (Usta, 2009). Bu davranışlara örnek olarak 

fanatizm verilebilir. 

Fanatizmi ortaya çıkaran birçok unsur vardır. Bu unsurlardan biri 

özdeşleşmedir. Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar‟a göre özdeşleşme (2014), “Bireyin, 

birisinin ya da bir grubun fikrine, ona benzeyebilmek için uyma davranışında 

bulunmasıdır”. Futbol açısından düşünüldüğünde özdeşleşmeyle birlikte 

takım ve taraftar açısından duygusal bağımlılığın önemli olduğu 

görülmektedir. Bireyde takıma bizatihi bağlanma duygusu olan “fanship” ve 

sadece takıma değil ayrıca takımın taraftarlarına olan bağlılık biçimi olarak 

“fandom” davranışı görülmektedir (Reysen & Branscombe, 2010). Bu 

özdeşleşmeyle yerel, bölgesel ve ulusal olarak coğrafi düzlemlerle sosyolojik 

düzlemler de bulunur. Futbol, bir nevi özdeşlik, kimlik (aile, kabile, şehir, 

ulus) tiyatrosudur denilebilir (Critchley, 2018). 

Futbol dev bir endüstri alanı olarak günümüzde taraftarları, 

futbolcuları, teknik direktörleri, yüksek transfer ücretleri, teknolojik olarak 

yüksek donanımlı stadyumları, hayatın her alanına ulaşan reklamları, takıma 
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özel forma, tişört ve kupa gibi ürünlerin satıldığı mağazaları, takıma özel TV 

kanalları, medya araçlarıyla hayal gücünü zorlayan dev bir endüstri alanıdır 

(Öğüt Eker, 2010). Bu endüstri alanında da seyircinin davranışını 

etkileyebilecek etkenler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Acet, 2001, Güçlü ve vd., 

2014, Köknel, 1996, Devlet Planlama Teşkilatı, 1990):  

 Seyircinin kitle olarak büyüklüğü ve yoğunluğu, 

 Seyircilerin durduğu yerin özelliği ve maçı oturarak mı yoksa 

ayakta olarak mı izleme şekilleri, 

 Seyircilerin birlikte söyledikleri şarkı, marş ve türkülerle birlikte 

yapılan tezahüratlar ve sesin şiddeti,  

 Seyircinin acı, can sıkıntısı, kaygı-endişe, korku, kızgınlık, aşırı 

sinir duyarlılığı, kin, nefret ve düşmanlık gibi duygu durumu, 

 Seyircinin spor kültürünün ve kurallarının hakkında yeterince 

bilgi sahibi olmaması, 

 Medyanın tahrik edici haberlerle seyirciyi olumsuz etkilemesi,  

 Federasyon, kulüp ve amigoların seyirciyi olumsuz yönde 

etkilemesi, 

 Aşırı rekabet hissinin verdiği baskının olması, 

 Hakemlerin istenmeyen kararları, 

 Sporcuların kavga etmesi, 

 Yenilgi ve başarının önemi 
 

Tüm bu etkenden etkilenen taraftarlar fanatikleşme yoluna gitmekte 

ve bazı durumlarda şiddet içeren davranışlara yönelebilmektedir.  

Türkiye‟de spor alanında taraftarlardan fan olarak söz edilse de daha 

çok fanatik kelimesi kullanılmaktadır. Fanatiklik, bir nevi aşırı taraftarlıktır. 

Fanatiklikle bir taraftan tutulan takım ölesiye sevilir, bir taraftan da aşırı 

davranışlar içerebildiği için şiddeti de içerebilir (Hacıyev, 2011: 47). 

Türkiye‟de de futbol açısından bazı olumsuz olaylar yaşanmıştır. Geçmişten 

günümüze dört büyük takım başta olmak üzere tüm liglerde takım taraftarları 

aşırılık gösteren olaylar gerçekleştirmiştir. Örneğin ezeli rakiplerden 

Galatasaray ve Fenerbahçe rekabetinin öncelere dayanan yıllarda sahalarda 

istenmeyen görüntüler ve olaylar gerçekleşmiştir. Örneğin bunlardan biri 

Kadıköy‟de 25 Mayıs 1913 tarihinde gerçekleşen iki takım arasındaki maçta 

Galatasaraylı futbolcunun kafa tuşuyla topun kaleyi geçip geçmediği 

tartışması sonucu maçın yarım kalmasıdır. Yine aynı rakiplerin Kadıköy‟de 
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15 Haziran 1923‟te Galatasaraylıların, Fenerbahçeli futbolcunun attığı gole 

itiraz etmeleriyle maçın yarım kalması söz konusu olmuştur  (Kozanoğlu, 

1990: 98).  Bu olayların en dikkat çekeni ve en üzücülerinden biri de 17 Eylül 

1967‟deki Kayserispor-Sivasspor maçıdır. Bu müsabakada resmi kayıtlara 

göre 40 kişi hayatını kaybetmiş ve 300 kişi de yaralanmıştır (Şahin, 2003: 58). 

Futbol sahalarında gerginlik ve şiddet olayları günümüzde de devam 

etmektedir. Çünkü stadyumlar aynı zamanda, futbolcuları ve taraftarların 

kozlarının paylaşıldığı bir arena gibidir. Futbol, saldırmaya ve savunmaya 

dayalı konseptiyle, silahsız bir savaş gibi görünmekte ve taraftarların da bu 

savaşa katıldığı gözlenebilmektedir (Öğüt Eker, 2010). 

Toplum içinde son yıllarda ortaya çıkan ifadelerden biri de “mahalle 

baskısı”dır. Buna örnek verilecek olursa Sivaslılık, Kayserililik, Trabzonluluk 

gibi kelimeler benzerliklerin ürettikleri ve destekledikleri mekânsal bir 

„aidiyet duygusu‟nu göstermektedir. Fakat futbol söz konusu olduğunda bu 

yerel ve yumuşak olan milliyetçilik, ötekileştirmeye gitmekte ve ötekileştirme 

ile birlikte rakip takımlar arasında sertleşme olabilmektedir. Bazen de şiddet 

içeren ve üreten bir mekanizmaya dönüşüp ırkçı ya da milliyetçi yaklaşımlar 

ortaya çıkabilmektedir. Buna örnek verilecek olursa bir takımın seyircileri, 

amigosu ya da futbolcularından birinin karşı tarafa yaptığı ters bir hareket, 

slogan, ya da takımlardan birinin bayrağına yapılan çirkin bir hareket 

taraftarlar ve sonrasında da kitleleri harekete geçirebilmektedir (Kazan, 2009: 

69). Uluslararası karşılaşmalarda da özellikle toplumların kültürel farklılıkları 

sebebiyle ortaya çıkabilecek şiddet eylemlerinin milliyetçilik düşüncesini de 

arkasına aldığı ve farklı noktalara taşıyabildiği görülmektedir (Sert, 2000: 70). 

Futbolda bir nevi milli birlik oluşturma özelliği vardır. Toplumda kademe 

olarak yerel, bölgesel ve ulusal milliyetçilik görülebilmektedir ve bu da spora 

takım tutma olarak yansıyabilmektedir.   

Futbolda görülen bir diğer kavram ise holiganizmdir. Holiganizm 

kavramı, spor dallarından özellikle futbol alanında fanatizmin eşanlamı olarak 

görülebilir. Bu anlamda özellikle futbolda fanatizmi aşırı olarak benimseyen 

ve genel olarak çevreye zarar veren taraftarların oluşturduğu akım olarak 

tanımlanabilir (Hacıyev, 2011: 54). Sosyal ve kültürel bir süreç olan 

holiganizm, karşılıklı önyargı ve düşmanlıklarla beslenmektedir. Özellikle 

gruplar arasında etkileşim yapıldığında düşmanlıklar çatışmaya 

dönüşmektedir. Spor müsabakaları da bu düşmanlıkların oluşturulduğu uygun 

ortamlar olarak görülmektedir (Talimciler, 2003: 49).   

Fanatizm ve holiganizm arasındaki bağlantıda şiddet önemli bir 

unsurdur. Taraftarlığa ve şiddete bağlı olarak ortaya çıkan holigan daha çok 
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taraftarlığı şiddet boyutuna getiren, azgın eylemlerde bulunarak çevresine 

zarar verebilen kişi olarak görülebilir (Şahin, 2003). Fanatizm ve holiganizm 

de taraftarı nefrete götürmekte ve istenmeyen durumların yaşanmasına sebep 

olabilmektedir. 

3.2. Futbolda Nefret Söylemi 

Nefret söylemi kelimesi günümüzde sıkça kullanılmasına rağmen 

dünya çapında kabul görmüş bir anlamı bulunmamaktadır. Nefret söylemi, 

Wolfson‟a göre bir kişi ya da grubu ırk, cinsiyet, milliyet, dini inanç, siyasi 

görüş ya da sosyal sınıf gibi ayrım yaparak aşağılamak ya da tehdit etme 

davranışında bulunmaktır (1997: 47).  Avrupa Konseyi‟nin Bakanlar Komitesi 

tarafından alınan Tavsiye Kararı‟nda nefret söylemi genel olarak saldırgan 

milliyetçilik ve etnik merkezciliği temel alan hoşgörüsüzlük olarak 

nitelendirilmektedir.  Weber‟e göre nefret söylemi kavramı birçok durumu 

kapsamaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (2009: 3-4): 

 Irkçılık olarak duyulan nefretin ya da başka bir değişle kişi ya da 

gruplara yönelik olan nefretin belirli bir ırka ait olması sebebiyle 

kışkırtılması, 

 Yabancı düşmanlığı, azınlıklar, göçmenler veya göçmen kökenli 

insanlara yönelik ayrımcılık, 

 Dinsel nedenler ön plana alınarak nefretin kışkırtılması ve dinsel 

hoşgörüsüzlük. 
 

Nefret söylemiyle birlikte ideolojinin etkisiyle elde edilmiş güç ile bir 

grubun diğer bir gruba karşı olarak tahammülsüzlük yapması muhtemeldir. 

Yapılan bu tahammülsüzlüğün bireysel ve toplumsal alanda oluşmuş 

önyargılar, ırkçılık ve yabancı korkusu, toplumun bir kesimine karşı 

ötekileştirme ve düşmanlık, cinsel ayrımcılık ve taraf tutma nedenleri arasında 

sayılabilir (Yılmaz, 2013: 31). 

Nefret söyleminde sadece söylem değil, bunun davranışa 

dökülebilmesi ya teşvik ya da provoke edilmesi gerçekleşebilmektedir. Bu 

düşünce ve davranışlarda önyargılar önemli rol oynamaktadır. Bu önyargılar 

insanlara yönelik hakarete, aşağılamaya ya da suiistimal etmeye zemin 

hazırlayabilmektedir (Algan & Sensever, 2010). 

Nefret söylemi aslında nefret suçuna doğru yönelen sürecin çıkış 

noktası ve nefret suçunun da önünü açabilen tahammülsüzlük ve 

hoşgörüsüzlük kavramlarının bir tür dışavurumu olarak görülebilir. Hedefteki 
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gruba toplum içerisinde onlara bir yer olmadığını yinelemekte ve böylelikle 

çoğu zaman hedef grup üyeleri ya pasifleştirilmekte ya da 

suskunlaştırılmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte demokratik düzen yıpranır ve 

belki de insanların en temel hakları olan yaşam ve demokratik katılım hakları 

ihlal edilmiş olmaktadır (İnceoğlu ve Sözeri, 2012: 24). 

Toplumdaki bireylerin ve grupların karşılıklı olarak amaçlarını 

engelleyip, çıkarlarını kendi lehine olarak gerçekleşmesini önlemeye bilinçli 

olarak çalışmalarına çatışma denmektedir (Kızılçelik & Erjem, 1996: 110). 

Gerçekleşen çatışma süreci sonunda ortaya, nefrete dayanan ve 

karşısındakilere de, maddi ve manevi zarar vermeyi amaçlayan ilişkiler 

çıkabilir (Öztürk, 1998: 28). 

Çatışma kuramcılarının spor üzerine yazdıkları incelendiğinde onların 

daha çok sporun toplum üzerindeki olumsuz yönlerini inceledikleri 

görülmektedir. Bu teoriye göre kuramcılar sporun bazılarına önemli karlar 

sağladığı görülmekte ayrıca sporcuların sağlık ve güvenlik açısından tehlikeye 

soktuğunu söylemektedirler. Spor sektöründe çalışan sporcular ağır çalışma 

yapmakta ve buna bağlı olarak da başarıya ulaşacakları yönünde yanlış olan 

bir inanca sürüklenmektedirler. Bununla beraber çatışma teorisinde spor, 

toplumu uyutan bir afyon niteliği de taşımaktadır (Amman, 1999: 77).  

Futbolda sergilenen şiddetin kaynakları olarak; hakem, idareci ve 

amigoların tutum ve davranışları sebebiyle gerçekleşen şiddet olayları; 

oyuncuların, taraftarların ya da kalabalıkların şiddet içeren davranışları ve 

bunların yanında medya ve iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleşen şiddet ve 

nefret olayları olarak sayılabilmektedir (Öcalan, 2003: 145). 

Futbolda nefret söylemi araçları genel olarak sözlü sataşmalar olarak 

sloganlar, argo konuşma, küfür, gibi hareketler neticesinde artmaktadır. 

Sloganlar takımlar için önemlidir ve taraftarların özellikle maç esnasında 

takıma bağlılığı ve beklentileri içerir. Bunun yanında sloganlar karşı takım 

taraftarları, hakemler, teknik direktörler ve kulüp yöneticileri üzerinde etki 

oluşturabilmektedir. Bu etki bazen de baskı şekline dönüşebilmektedir. 

Futboldaki nefret söyleminin oluşması ve artmasında iletişim araçlarının 

büyük etkisi bulunmaktadır.    

4. FUTBOLDA NEFRET SÖYLEMİ VE MEDYA 

Kozanoğlu (1996:114), tribünlerin Türk insanı için bir rahatlama 

mekânı olduğunu söylemekte ve tribünleri aslında insan duygularıyla inşa 

edilen kaba inşaat ürünleri olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Türkiye‟de 

insanların miting alanlarını, sinema koltuklarını ya da kapalı spor salonlarını 
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terk ettiğine vurgu yaparak, buna karşılık artık stadyumların vazgeçilmez 

mekânlar olduğunu söylemektedir. 

Futbolun kitleler tarafından çok çabuk kabullenmesini sağlayan en 

büyük etkenlerden biri medyadır. Medya ortamlarında futbolun geniş olarak 

yer alması günümüzde çokça görülen bir durumdur. Televizyonlardan canlı 

olarak verilen futbol maçlarıyla izleyen bireyler statlarda yer almakta ve 

futbolu da evrensel bir spor haline getirmektedir. Bu avantajlarla birlikte 

farklı statü ve kimlikte olan kişiler ortak bir amaç etrafında toplanabilmektedir 

(Argan, 2008). Medyada futbolla ilgili yayın yapan televizyon 

programlarından biri de spor programlarıdır. Futbol maçlarının canlı ya da 

banttan yayınları dışında bu maçların ya da spor camiasında meydana gelen 

olayların yorumlandığı bu programlarda da fanatiklik gösterilebilmektedir. Bu 

fanatikliğin sebeplerinden biri de futbol programlarında kullanılan taraftarı ve 

seyirciyi kışkırtabilen cümlelerdir. 

Bazı futbol programlarında görülen “taraftar-yorumcu” olarak 

nitelendirilebilen kişiler de eklendikten sonra futbol yorumculuğunun 

nesnellikten bir hayli uzaklaşabildiği görülebilmektedir. Özellikle bu durum 

futbulseverliği bir izleyicilikten çıkarıp, takımını hayatının merkezine 

yerleştiren ve bundan dolayı da başka takımlara karşı olan bir izleyici profili 

oluşturmasına sebep olmaktadır (Kıvanç, 2001: 122). Türkiye‟de uzun yıllar 

futbol oynayan, antrenörlük yapan ya da hakem olan spor ünlülerinin 

televizyonda ya da yeni medya araçları olan sosyal ağlar aracılığıyla da 

yorumcu olduğu görülebilmektedir.  

Spor medyasının en önemli görevlerinin haber verme, bilgi sağlama, 

toplumsallaştırma, motive etme, eğitme, bütünleştirme ya da eğlendirme 

olduğu söylenebilir. Bu özellikler olumlu kullanıldığında topluma faydalı 

olacağı, olumsuz kullanıldığında ise toplumu olumsuz yönden etkileyeceği 

söylenebilir  (Hacıyev, 2011).  Bazı spor programlarında olaylar abartılıp 

seyirci çekmek amaçlanmaktadır. Bunun için dikkat çekici yorumlar, şiddet 

içeren görüntüler, abartılar yapılabilmektedir. 

Günümüzde dünya geneline bakıldığında milyarlarca insanın internet 

ve sosyal medyayı kullandıkları görülmektedir. Buna bağlı olarak her bir 

dijital tüketici ve vatandaşın bilgilerinin, toplanan ve işlenen veri hacimlerinin 

de çok büyük olduğu söylenebilir. Toplanan bu veriler sayesinde, kişilerin 

davranışları izlenebilmekte buna yönelik olarak reklam, haber ve çeşitli 

türlerde bilgilerin de kişi ve gruplara özel olarak uyarlanması 

sağlanabilmektedir (Işık, 2022). Nefret söylemi ve sosyal medya ilişkisine 

bakıldığında etkileşimin önemli bir unsur olduğu söylenebilmektedir. 
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Çevrimiçi ortamlarda yapılan sosyal medya paylaşımları nefret söyleminin 

toplumu etkileyip nefretin yeniden üretilmesine sebep olabilmektedir.  Bazı 

durumlarda belirlenen bir sayfaya üye olup ve de yorumda bulunmuş olmak 

bazı durumlarda o konulara duyulan nefreti de yansıtabilmektedir.  Bunların 

yanında özellikle sosyal medyanın oluşturmuş olduğu gerçek dışı kişilerin de 

etkisi bulunmaktadır. Bu geniş iletişim ağı içinde bulunan kişiler, kendi 

özelliklerine benzer kişi ya da gruplarla ortak tavır içerisine 

girebilmektedirler. Bazen de bu durum kendilerine benzemeyen kişi ya da 

gruplara karşı ortak bir tavır oluşturabilmektedir (Çiltaş, 2019). 

Medyanın bazı organlarında futbol maçları bir savaş yapılıyormuş 

tarzda verilebilmektedir. Bu da özellikle futbolcular, spor yöneticileri ve 

seyircileri tahrik edebilmekte, özellikle maç sonrası spor terörizmi ya da 

holiganizme sebep olabilmektedir. Bu şiddet olaylarının ortaya çıkma 

nedenlerinden biri televizyondur. Aslında bakıldığında televizyonun futbola 

katkısının da olduğu görülebilmekte fakat bunun yanında olumsuz olarak da 

birçok etkisi olduğu da söylenebilmektedir. Olumlu etkilerine yaşamdaki 

kültürel ve sosyal değişimleri evrensel boyuta ulaştırabilmeleri örnek 

verilmektedir. Medya, birey ve toplumun da spor ve özellikle de futbol 

hakkındaki düşünce ve tepkilerini etkilemektedir (Yağbasan & Kahraman, 

2016). Medyanın popülist söylemin etkisinde kaldığı ve analojiler yaptığı 

haberler vardır. Özellikle futbol maçlarını haber yaptığında kullandığı bazı 

sloganlar dikkat çekmektedir. Bu sloganlara  “Aslan Yara Aldı”, “Kartalın 

Kanadı Kırık”, “Türkler Viyana‟yı Kuşattı” gibi örnekler verilebilir. Bununla 

birlikte uluslararası maçlarda da medyatik futbol söylemi görülebilmekte ve 

bazı durumlarda bu maçların ölüm-kalım meselesi havasında sunumu 

yapılmaktadır (Gökulu, 2008). 

İnternet üzerinde fazla miktarda bilgi olmasına rağmen bu bilgiler 

gerçekçi olmayabilmektedir. Örneğin bloglar ve çevrimiçi destek gruplarında 

kişisel görüşler çokça yer alabilmektedir. Bundan dolayı da insanlar bir konu 

hakkında yanlış veya çarpıtılmış bilgilerle karşılaşabilmektedir (Alanka, 

Çimen & Değirmenci, 2022). Geleneksel kitle iletişim araçları üzerinden 

nefret söyleminin yayılmasına yönelik birçok hukuki düzenleme 

bulunmaktadır. Fakat nefret söylemine ilişkin olarak yeni medyada 

düzenlemelerin yetersiz olduğu ve söylemin anonimleşmesi denetimin bu 

alanda yetersiz olmasına sebep olmaktadır (Çiltaş, 2019).  
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SONUÇ 

Günümüzde taraftar denilince akla spor gelmektedir. Toplumu 

bütünleştirici etkisi olan spor dallarından futbol da taraftarlıkla; toplumsal 

bağlılık, toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygusunu geliştirip pekiştirdiği 

gibi popüler bir takımın yanında olmak ise karşı tarafa yönelik bazen 

ayrımcılık, fanatiklik ve nefrete yol açabilmektedir. 

Taraftarlar grup aidiyeti doğrultusunda takımlarına bağlılığı ön plana 

çıkarırlar. Grup içinde uyma davranışına bağlı olarak kötü olabilecek bir 

duruma karşı bile normalleşme sağlanabilmektedir. Takım dışına çıkma takım 

ruhuna aykırı olabileceği gibi birliktelik duygusuna da zarar verebilmektedir. 

Bu durumları da dikkate alan taraftarlar, biz olma düşüncesiyle hareket 

ederler ve bazen de bu hareketleri taşkınlıklara yol açabilmektedir. 

Taraftarları şiddete yönelten nedenlerden biri de tutulan takımın 

kaybetmesidir. Aidiyet duygusuyla birlikte taraftarlar, oyun sahası dışına 

taşıdıkları faaliyetleri sebebiyle birçok taşkınlık yapabilmektedirler. 

Taraftarların fanatiklik ve nefrete dayalı düşünce, fikir ve davranışları 

medya organları tarafından da şekillenmektedir. Geleneksel medya araçları 

olan gazete, radyo, televizyon dışında yeni medya araçları da spor alanında 

faaliyetler gerçekleştirmektedir. İnternet gazeteciliği yanında sosyal medya 

ağları da sanal cemaatler oluşturmakta ve fanatizmin yayılmasına neden 

olabilmektedir. Özellikle etkileşim, hız, kullanılabilirlik özellikleriyle sosyal 

medya araçları toplum üzerinde etkili olabilmektedir. Sosyal medya üzerinde 

oluşan sanal cemaatler toplumdaki oluşan kanıları etkilemekte ve toplumu 

daha çabuk yönlendirebilmektedir. Van Dijk‟e göre sanal cemaat (2006), 

herhangi bir zaman ve mekândan bağımsız olarak yaşam şartları ya da buna 

benzer birçok sebepten dolayı bir araya gelmeleri mümkün olmayan bireylerin 

internet ortamını kullanıp etkileşim kurdukları sosyal örgütlenmelerdir.  

Medya sayesinde Olimpiyatlar, Dünya Kupası ve Avrupa 

Şampiyonası maçları dünyanın her tarafından izlenmektedir. Dünya genelinde 

gerçekleşen birçok spor organizasyonu yanında ülkeler bazında ulusal, 

bölgesel ve yerel birçok spor organizasyonu yapılmaktadır. Bu konuda medya 

araç ve ortamları da aktif çalışmaktadır. Özellikle medyanın üslubu bu konuda 

önem arz etmektedir. Şiddet içeren, fanatizmi öne çıkaran haber ve 

programlar izleyenleri etkilemektedir. Ayrıca medya ortamlarıyla taraftarların 

kulüp, renk, bayrak, simge, takım logosu gibi sevdaları da ön plana çıkmakta 

ve karşı takıma yönelik bu araçlarla da fanatiklik ve nefret 

gösterilebilmektedir. 
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Medya araçlarıyla tüm dünyaya yayılan bilgiler spor hakkında 

bilgilendirme ve eğlendirme gerçekleştirmektedir. Taraftarlar sadece 

stadyumlarda değil özellikle fan grupları vasıtasıyla sosyal medya ağlarında 

da etkin durumdadırlar. İnternet ve sosyal medyayı kullanan taraftarların 

maçları stadyumlarda takip eden taraftarlardan farkları, daha geniş ve daha 

belirsiz olmalarıdır. Taraftarların izlediği ve aynı zamanda paylaşım da 

yapabildiği sosyal medya araçları vasıtasıyla yaptıkları fanatiklikle, karşı 

takım ve taraftarlarına duyulan nefret gösterme daha kolay olabilmektedir. 

Medyanın bazen de futbol karşılaşmalarını bir savaş yapılıyormuş gibi 

vermesi de nefreti tetikleyebilmektedir. Burada spor medyasının dili ve üslubu 

öne çıkmakta ve böylelikle toplumu yönlendiren bu araç ve ortamların önemi 

ortaya çıkmaktadır.  
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GİRİŞ 

İngilizcede “heresy” (الهرطقة) kavramı İslâm tarihinde erken 

dönemlerden itibaren kullanılan Arapçadaki “الزندقة” kavramına karşılık 

gelmektedir. Kaynaklarda bu kavramın Fars kültüründen geldiği yani aslının 

Farsçaya dayandığı belirtilmektedir (İbn Manzûr, t.y.: 10/147). 

İlk olarak “Mâneviyye” ya da “Maniheizm” olarak bilinen inanca 

mensup kişiler için kullanılan bu kavramın İslam tarihinde hicrî II. asırdan 

itibaren kullanılmaya başlanmış ve anlamı zamanla genişleyerek İslâm‟a 

muhalif görüşler ileri süren kişilerin tamamını içine alır duruma gelmiştir 

(Bedevî, 1980: 33; Öz, 2013: 44/390). Buna göre Muattıla, Seneviyye, 

Mezdekiyye, Abdekiyye, ve Rûhâniyye gibi bazı fırkalar görüşleri sebebiyle 

zındıklıkla itham edilmiştir. Genel olarak bakıldığında İslâm‟a mugayir 

olması hasebiyle düalizmi benimsemiş olan fırkaların müntesipleri; 

münafıklar ve ateistler de zındık olarak anılmış. Hatta küfrünü ikrar 

etmemekle birlikte dinî hususlarda lakayt tavır sergileyen kişiler, örneğin 

zevk-u sefa içerisinde içki âlemi yapan veya bu tür âlemleri öven şair ve 

edebiyatçılar da zındıklıkla itham edilir hale gelmiştir (Öz, 2013: 44/390).3  

Muʿtezile hicrî II. ve III. yüzyıllarda zındıklara karşı aktif bir şekilde 

reddiye yapmak için harekete geçmiştir. Bu dönem zındıklıkla suçlanan 

isimler arasında, Abdullah b. el-Mukaffaʿ (ö. 142/759), Muʿtezilî âlim Ebû 

Huzeyl el-Allâf‟ın (ö. 235/849-50) tartışmaya girdiği Sâlih b. Abdü‟l-Kuddûs 

(ö. 167/783) ve İbnü‟r-Ravendî‟yi (ö. 301/913-14) ve saymak mümkündür. 

Özellikle İbnü‟r-Ravendî İslâm tarihinde zındıklıkla itham edilenlerin en 

meşhurlarından biri olup kaynaklarda zikredildiğine göre daha önce Muʿtezile 

mezhebine mensup olup sonraları bu mezhepten ayılmış ve Câhız‟ın 

Fazîletü‟l-Muʿtezile adlı kitabına reddiye mahiyetinde Faḍîḥatü‟l-Muʿtezile‟yi 

telif etmiştir (Durmuş, 2000: 21/130-134; Er, 2009: 36/35-36)4 

                                                            
3 Bu genişleme hakkında kaynaklarda pek çok delil mevcuttur. Örnek olarak meşhur şair Beşşâr 

b. Bürd şiirlerinde içki âlemini öne çıkardığı için zındıklıkla itham edilmiştir. Aynı şekilde 

meşhur bir mütekellim olan ve Cehm b. Safvan‟ın hocası İbn Nedîm, el-Caʿd b. Dirhem‟in de 

zındıklıkla suçlandığını görmek mümkündür. Aynı şekilde Hanbelîlerden nakledildiğine göre 

Kur‟ân‟ın mahlûk olduğun iddia eden kişiler de zındıklıkla itham edilmiştir ki bu bilgi aynı 

zamanda İmâm-ı Aʿzam Ebû Hanîfe‟den nakledilmiştir. Yine Bişr b. el-Merîsî de zındıklıkla 

itham edilmiştir. Bunların hiçbirinin Maniheizm‟le, karanlığa ve nura iman etmeyle alakası 

yoktur (Ekberî, 1997: 6/2; Bedevî, 1980: 28). 
4 Kaynaklarda İbnü‟n-Nedîm, Beşşâr b. Bürd‟ü de zındıklar taifesi içerisinde saymıştır. Yine 

meşhur Ebû Bekir er-Râzî (ö. 313/915) nübüvveti inkâr etmesiyle meşhur olmuş ve zındıklar 

arasında zikredilmiştir. Ebû Hâtim er-Râzî ise Aʿlâmü‟n-Nübüvve adlı eserinde Ebu Bekir er-

Râzî‟nin konuya dair görüş ve düşüncelerini reddetmiştir (İbn Nedim, 2009: 3/404; er-Râzî, 

2003: 15; Mahmoud, 2009: 271). 
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İslâm tarihinde bu tür sapkın hareketlerin veya zındıklıkların ortaya 

çıkmasının altında birçok sebep yer almaktadır. İslâm dinin, kendi ruhuna 

uzak olan bir takım farklı kültürler arasında yayılması bu sebeplerin en 

önemlilerinden biridir. Kadim İran kültürü buna önemli bir örnektir. Zira 

İslâm‟ın İslâm öncesi dönemlerden kalma Farisî gelenek ve ananelerle 

birleşmesi bu tür sapkın düşüncelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır 

(Frye, 1962: 244, 248-249). Bir diğer bir sebep İslâm‟ın diğer dinlerin etkisi 

altında kalmasıdır. Araştırmacılar sapkın hareketlerin ortaya çıkışının 

üzerinde önemli bir tesirin de siyasî baskılar olduğunu belirtmişlerdir. 

Zındıklık adı altında cereyan eden olayların birçoğunun arkasında iktidarda 

olan otoriter güce siyasî muhalefet etme amacının yattığını söylemek 

mümkündür.5 Bu tür vakaların özellikle Arap dilini bilmeyen halklar arasında 

yayıldığı görülmektedir. Müslümanların İslâm‟ın temel kaynaklarına yabancı 

olmaları; İslâm âlimlerinin kaleme aldığı eserler gibi dinin asıl kaynaklarını 

öğrenebilecekleri kanallara ulaşamamaları bu tür akımların ortaya çıkmasını 

daha da hızlandırdığı ortadadır. Bu sebeplerle İslâm bilginleri arasında 

zamanla “mübtedi/bid‟atçı” ve “zındık” kavramları geniş bir şekilde 

yayılmıştır ki VII./XIV. Yüzyıl kelâmcılarından ve fırak müelliflerinden biri 

olan Kemâlüddîn el-Endigânî de bu müelliflerden biridir. Horasan ve 

civarında ilim yolculukları yaparak ve gezerek müşahede ettiği bazı olayları 

Kelâm ilmine dair kaleme aldığı eseri Ṣıdḳu‟l-kelâm‟da bizlere nakletmiştir ki 

nakledilen bilgilere göre bu olaylardan bazıları sapkın ve aykırı görüşlere 

sahip olan bir takım kişilere ve gruplara aittir. İşte bu çalışmada Kemâlüddîn 

el-Endigânî‟nin hayatı ve söz konusu eseri muvacehesinde, onun sapkın 

olarak nitelediği kişiler ve müntesipleri hakkında naklettiği bilgiler ele alınıp, 

bu bilgiler dönemin tarihî kaynakları açısından analize tabi tutulacaktır. 

 

1. KEMÂLÜDDÎN el-ENDİGÂNÎ’NİN HAYATI 

Kaynaklarda müellifin tam adı çeşitli şekillerde geçmektedir. Örneğin 

Muʿcemü‟l-müellifîn‟de tam adı Muhammed b. Haccâc b. Yûsuf b. 

Muhammed b. Kemâl b. ʿİmâd b. el-Gâzî el-Endigâfî olarak ele alınırken, 

(Kehhâle, 1993: 3/209) Hediyyetü‟l-Ârifîn‟de Kemâlüddîn Muhammed b. Ebî 

Muhammed Haccâc b. Yûsuf b. ʿİmâd b. el-Gâzî el-Endigânî olarak 

zikredilmektedir (el-Bağdâdî, 1951: 2/170). Farklılıklara değinilecek olursa, 

                                                            
5 Örneğin Cemâleddin el-Kâsımî zındıklıkla vasfedilen Cehm. b. Safvân‟ın öldürülmesini 

tamamen siyasî bir sebep üzerinden değerlendirmiştir (el-Kâsımî, 1979: 12). Aynı şekilde 

Hallâc-ı Mansûr‟un öldürülmesinin altında da bir takım siyasî âmillerin olduğunu söylemek 

mümkündür (Uludağ, 1997: 15/377-381). 
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Kehhâle‟nin naklinde müellifin “Kemâlüddin Muhammed” adı yer almazken, 

Bağdatlı‟nın naklettiği isimde yer alan İbn Yûsuf ile İbn İmâd arasında ziyade 

olarak “Muhammed b. Kemâl” adı mevcuttur.  Ayrıca Muʿcem‟de müellifin 

künyesinin “el-Endigâfî” olarak zikredilmesi, bölgenin asıl ismi olan 

“Endican” ile uyuşmaması nedeniyle bir müstensih hatası olabileceği izlemini 

vermektedir. Zira müellife bu künye, bugünkü Özbekistan sınırları içerisinde 

Fergana vadisinin güneydoğusunda yer alan Taşkent, Celâlâbâd, Ûş ve 

Nemengân gibi önemli merkezlerin yolu üzerinde bulunan Endican'a nispetle 

verilmiştir (Endigânî, 2004: 2/833).6 Dolayısıyla sondaki “n” harfinin “f” 

harfiyle değişmesinin bir istinsah hatası olması muhtemeldir. Öte yandan 

tarihi kaynaklarda “Endigân” veya “Endügân” olarak anılan bu bölgenin 

adının bugün “Endican” olarak geçmesi, bu ismin zamanla değişime uğradığı 

ve “Endican”a evirildiği izlenimini vermektedir. Zira tarihte bu bölgede 

yaşamış olan İbn Havkal Endigân, Yâkût el-Hamevî el-Endügân, Ebu‟l-Fidâ 

el-Endügân gibi birçok müellif de bu künye ile anılmıştır (Konukçu, 1995: 

11/191). Bu değişim göz ardı edildiği için müellifin künyesi bazı Türkçe 

araştırmalarda “Endicânî” olarak zikredilmiştir. Oysa biyografi türü 

kaynaklarda bunun “Endigânî” olarak geçtiği, (Kehhâle, 1993: 3/209; el-

Bağdâdî, 1951: 2/170) hatta müellifin birazdan ele alacağımız Ṣıdḳu‟l-kelâm 

adlı eserinde bu bölgenin adının da Endigân olarak zikredildiği sabittir 

(Endigânî, 2004: 2/833). Dolayısıyla müellifin bu bölgenin eski adına nispetle 

“Endigânî” olarak künyelendirilmesi daha isabetli olacaktır. Öte yandan bu 

künyeyle anılan müelliflerinin bazısının “Endigânî”, bazısının ise “Endügânî” 

olarak zikredilmesi de bir başka problemdir. Ṣıdḳu‟l-kelâm‟daki “Endigân” 

ismine ve bugünkü versiyonu olan “Endican” ismine dikkat edecek olursak, 

ikinci hecenin “-dü” değil de “-di” şeklinde okunmasının daha sahih olacağı 

anlaşılmaktadır. 

Müellifin hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bir bilgi mevcut 

değildir ki bu durum doğu bölgesinde yaşayan Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinin 

önemli bir kısmında da görülmektedir. Örneğin Ebu‟l-Hasan el-Eşʿarî ve onun 

yolundan giden âlimler hakkında kaynaklarda birçok bilgi mevcutken, 

Horasan bölgesi ve Türk yurdu olan Orta Asya civarında yaşamlarını sürdüren 

İmâm-ı Mâtürîdî ve diğer Mâtürîdî âlimlerin hayatlarına dair bilgiler oldukça 

kısıtlıdır. Bunda şark civarında yaşayan söz konusu âlimlerin coğrafî 

bakımdan ilim merkezlerinden uzak bir yerde bulunmalarının etkili olduğunu 

                                                            
6 “Endigan” bugün Özbekistan‟da “Endican” olarak bilinen bir şehrin adıdır (Konukçu, 1995: 

11/190-192). 
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söylemek mümkündür. Zira dönemin ilim merkezlerinde bulunan âlimlerin 

hayatlarına dair nakledilen bilgilerin çokluğu ve çeşitliliği bu durumu gözler 

önüne sermektedir. Diğer bir sebep ise tarih boyunca bu bölgenin yönetiminin 

sık sık el değiştirmesi neticesinde çeşitli savaşlara ve yağmalara sahne 

olmasıdır. Örneğin 777/1375-76 yılında Timur ile Çağatay Hanlarından olan 

Kameruddin arasında çıkan savaşta Endican ve civarının yağmalanarak tahrip 

edildiği ve bu bölgenin Timur‟un eline geçtiği kaynaklarda mevcuttur 

(Konukçu, 1995: 11/191). Bu savaşlarda ve yağmalama olaylarında çıkarılan 

yangınlarda, tahrip edilen meskenlerde ve kütüphanelerde yüzlerce ve hatta 

binlerce eserin de yok olup günümüze ulaşmadığı düşünülürse, bu bölgede 

yaşam süren ulemanın eserlerinin günümüze ulaşmaması ve biyografileri 

hakkında elde edilen bilgilerin az olması gayet mümkün gözükmektedir. 

Kemâlüddîn el-Endigânî künyesine nispetle anıldığı bugünkü 

Endican‟da 726/1325 yılında dünyaya gelmiş ve Endican‟ın Çağatay Hanları 

tarafından yönetildiği dönemde (726/1326-777/1376) yaşamını sürmüştür 

(Kehhâle, 1993: 3/209; el-Bağdâdî, 1951: 2/170). Yukarıda zikredilen 

sebeplerle onun nerelerde ve kimlerden ders aldığı, talebelerinin kim olduğu 

hususunda eldeki veriler oldukça az niteliktedir. Bu bilgilerin önemli bir kısmı 

da kendi eserlerine dayanmaktadır.  

Telifatı üzerine araştırmalarda bulunanlar onun tedrisatını Harezm 

civarında yaptığını ve bu bölgede yaşayan dönemin âlimlerinden el-Hitâî ve 

müfessir ve muhaddis Şeyh Nizâmüdddin Ebû Nasr el-Mahridî‟den ders 

aldığını; Arap dili başta olmak üzere tefsir, fıkıh, kelâm ve ebced ilimleriyle 

iştigal ettiğini belirtmektedir (Abdülalîm, 2004: 19; Endigânî, 2004: 2/617, 

816, 832; Karaağaç, 2013: 638). Ṣıdḳu‟l-kelâm adlı eserinden onun Hanefî-

Mâtürîdî ekolüne mensup olduğu, Harezm dışında, İsfahan, Herat, Hemedan, 

Tebriz, Irak, Kûfe, Basra ve Azerbaycan gibi birçok yere ilmî amaçlı seferler 

düzenlediği anlaşılmaktadır. Ölüm yılı hakkında kaynaklarda herhangi bir 

bilgi bulunmamakla birlikte onun Ṣıdḳu‟l-kelâm adlı eserini tamamladığı tarih 

olan 777/1375 yılından sonra vefat ettiği ortadadır (Endigânî, 2004: 2/638). 

 

2. ESERLERİ VE ṢIDḲU’L-KELÂM ADLI ESERİ 

Endigânî‟nin eserleri hakkında bilgi veren iki temel kaynak vardır. 

Biri bizzat kendisine ait olan Ṣıdḳu‟l-kelâm‟ı diğeri ise kendisinden bahseden 

Hediyye ve Muʿcem‟dir. Müellif söz konusu eserinde kendisine ait olan iki 

eserden bahsetmekte olup bunlardan ilki Ṣıdḳu‟l-kelâm, ikincisi ise el-İhlâs fî 

şerhi Kitâbu‟t-telhisi‟l-muhtasar mine‟l-Câmiʿi‟l-kebîr adlı eseridir (Endigânî, 

2004: 1/166-167; Karaağaç, 2013: 638). Hediyye ve Muʿcem‟de ise sadece 
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Ṣıdḳu‟l-kelâm kendisine nispet edilmiştir (Kehhâle, 1993: 3/209; el-Bağdâdî, 

1951: 2/170). 

Ṣıdḳu‟l-kelâm fî ʿilmi kelâm ise onun kelâm ilminin konularını hulasa 

bir şekilde ele aldığı eseridir. Eserin yazma halinde var olduğu bilinen iki 

nüshası söz konusudur. Birinci nüsha Hediyye‟nin sahibi Bağdatlı‟nın 

1338/1919-20 yılında Bursalı Mehmed Tahir Efendi‟nin (ö. 1925) 

kütüphanesinde gördüğünü öne sürdüğü nüshadır (el-Bağdâdî, 1951: 2/170). 

Bağdatlı‟nın müellifin eserine dair naklettiği bilgileri bu nüshadan derlediği 

ortadadır. Ancak bu nüshaya henüz ulaşılabilmiş değildir. İkinci nüsha ise 

Kahire‟de Dâru‟l-Kütübi‟l-Mısriyye‟de 265 numara yer almaktadır 

(Karaağaç, 2013: 638-639). Bu nüsha 2004 yılında Hâfız Aşûr Hâfız 

Abdulalîm tarafından Kahire Üniversitesinde yüksek lisans çalışması 

çerçevesinde tahkik edilmiştir (Abdülalîm, 2004).  

Endigânî‟nin eseri kaleme alış amacı halkın kendisinden inanç 

esaslarını kolaylıkla öğrenebileceği, doğru ve özlü bir eser talep etmeleridir. 

Zira eseri kaleme aldığı İsfahan bölgesinde Ehl-i sünnet inanç esaslarının, 

Ehl-i sünnet‟in dışında kalan diğer sair fırkaların sapkın görüşleriyle 

harmanlandığı ve batılın arasından hak olan görüşü seçip benimsemenin 

oldukça zorlaştığı ortadadır. Ayrıca itikada dair kaleme alınan eserlerin 

tafsilatlı ve anlaşılmasının güç olması da bu talebi gündeme getirdiği zahirdir. 

Dolayısıyla böyle bir ortamda diğer sair fırkaların ve Ehl-i sünnet inancına 

muhalif olan felsefî görüşlerden ayırt edilmesi ve rahatlıkla anlaşılabilmesi 

için kısa ve özlü bir şekilde bir kelâm eserinin kaleme alınması onun için 

gerekli olmuştur (Endigânî, 2004: 1/166-168; Karaağaç, 2013: 639). Müellif 

eserini 776/1375 yılının Şaban/Ocak ayında İsfahan‟da kaleme almaya 

başlamış, 777/1375 yılının Receb/Aralık ayında hitama erdirmiştir (Endigânî, 

2004: 2/833-834).  Eserinde dönemin ilim merkezlerinden büyük bir kısmına 

rıhlet ederek, orada yaşadığı bazı hâdiseleri müşahede etmiş, zaman zaman bu 

hâdiselere de atıfta bulunmuştur. Kaynakları açısından incelendiğinde 

faydalandığı eserlerin önemli bir kısmının Hanefî-Mâtürîdî geleneğe ait 

olması hem onun mezhebi aidiyetinin belirlenmesi bakımından hem de söz 

konusu kaynaklarının muteberliği açısından dikkate şayandır.  

Eser bir mukaddime dört bölüm ve bir hatimeden ibarettir. 

Mukaddimede Kelâm ilminin tanımı, kozmolojik olarak âlemin kısımları, 

Allah‟ın bilinmesi gibi bazı hususlar ele alınmıştır. Birinci bölümde Allah‟ın 

zatıyla ilgili konuları; ikinci bölüm sıfatlarla ilgili izahları; üçüncü bölüm 

kullara müteallik olan haberleri ele almaktadır. Nübüvvet, velâyet, imamet, 

hulefâ-i râşidînin fazilet sıralaması gibi bazı önemli hususlar da bu bölümde 



SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 54 

 

 

yer almaktadır. Dördüncü kısım âhiret hayatına müteallik olan hususları ihtiva 

etmekte; hatime kısmında ise daha çok sapkın olduğunu belirttiği fırkalar 

üzerinde durmaktadır. 

3. ESERDE YER ALAN SAPKIN FİKİRLERE SAHİP BAZI 

ZEVATLA İLGİLİ HÂDİSELER 

Yukarıda da zikredildiği üzere Endigânî Horasan bölgesinde ve 

civarında birçok şehir gezerek hem ilmî olarak gittiği yerlerin âlimlerinden 

istifade etmiş hem de bulunduğu yerlerde şahit olduğu veya yaşadığı hâdisleri 

zaman zaman eserlerine konu etmiştir. Yapılan ayrıntılı incelemeler 

neticesinde Ṣıdḳu‟l-kelâm adlı eserinde, halkı dalalete götüren ve 

müntesiplerini Ehl-i sünnet akâidine muhalif olan birçok bâtıl ve hurafeyle 

sapkınlığa sürükleyen bazı zevattan bahsettiği tespit edilmiştir. Endigânî 

eserinde farklı zamanlarda ve farklı yerlerde yaşayan, Ehl-i sünnet akaidine 

aykırı bir takım heterodoks inançlara sahip olan üç ayrı zattan bahsetmektedir. 

Bu olayları bahse konu olan yerlerle isimlendirerek gruplamak mümkündür. 

3.1.Tebriz 

Endigânî 773/1371-72 yılında Tebriz‟deyken müntesiplerinin sayısı 

yaklaşık yetmiş bini bulan sapkın görüşlere sahip olan “Muhammed Mustafa” 

adında bir zatı ele almaktadır. Bu zatın kendi müntesiplerine, kendilerine 

İslâm‟ı öğrettikleri için babalarına, annelerine ve âlimlere lanet etmelerini ve 

İslâm‟ı terk etmelerini emrettiğini; onların da bu emirleri yerine getirdiğini 

belirtmektedir. Halkın mezheplerine olan bağlılığını kırmak için türlü türlü 

kelime oyunlarına başvurduğunu Endigânî şu sözlerle izah etmektedir:  

Kendi müntesiplerine, “Helâl ve haram kılan kişilerin küfre 

düştüklerini biliyor musunuz?” diye soruyor, onlar da “Evet” diyerek 

mukabelede bulunuyorlardı. Ve “Ebû Hanîfe „Tilki, kertenkele ve 

sırtlan eti haramdır.‟ diyor; İmâm-ı Şafiî de bunların helâl olduğunu 

iddia ediyor. Şayet bunlar helâlse Ebû Hanîfe küfre düşmüş olur. Şâyet 

bunlar haramsa İmâm-ı Şâfiî küfre düşmüş olur.” diyor ve onlara kendi 

mezheplerinden uzaklaşmaları gerektiğini emrediyordu. Müntesipleri 

de bu adamın sözlerine inanıyordu (Endigânî, 2004: 2/489). 

Endigânî, şikâyetler üzerine bu zatın tevkif edilerek Tebriz merkezine 

iki defa götürüldüğünü, ancak sorgulama esnasında tövbe ederek bu tür 

düşünce ve davranışlarından vazgeçeceğini belirtmesi üzere serbest 

bırakıldığını ancak aynı sapkınlıklara devam ederek halkı saptırmaya devam 

ettiğini zikretmektedir. Halkın bu gibi şikâyetlerle kendisine müracaat ettiğini 
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belirten Endigânî, insanların bu zat için kendisinden bir fetvâ talep ettiklerini, 

kendisinin ise bu zatın tövbeye davet edilmeksizin katlinin vacip olduğuna 

dair fetva verdiğini vurgulamaktadır (Endigânî, 2004: 2/489-490). 

Endigânî‟nin nakline göre halkın dönemin Tebriz ulemasına da 

müracaat edip onlardan fetva istemiş, onlar da bu kişinin tövbe ettikten sonra 

katledilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Akabinde sultanın emriyle bu şahıs 

tutuklanarak Azerbaycan ve Tebriz bölgesinin genel kadı‟l-kudâtına 

getirilmiştir. Aynı gece bu zatın mürtet fedailerinden birinin söz konusu 

kadıya naibleri aracılığıyla kırk bin dinar gümüş rüşvet verince, kâdı onun 

fakir ve salih bir zat olup hakkında anlatılanların ise birer iftira niteliğinde 

olduğunu sultana bildirerek davayı nihayete erdirmiştir (Endigânî, 2004: 

2/490). 

Bu durumun onun gücünü zamanla artırmasına ve oldukça büyük bir 

kitleye sahip olmasına neden olduğunu, müridlerinin ise onun kerâmet ve 

velâyet sahibi sâlih bir zât olduğuna inandığını belirten Endigânî, onun 

cezasız kaldığına üzülerek tebdil-i mekânda hayır olduğu düşünesiyle çeşitli 

sözlerle övdüğü Herat‟a rıhlet etmiştir (Endigânî, 2004: 2/489-490). 

3.2.İsfahan 

Endigânî 776/1374-75 yılında eski adıyla İsbahan, şimdiki adıyla ise 

İsfahan olan bölgede bulunduğunu ve burada da sapkın bir düşünceye sahip 

olan ilginç bir zatla karşılaştığını şu sözlerle anlatmaktadır: 

İsbahan‟da ise kıyâmet alâmetlerinden en ilginç olanına ve gülünç 

şeylerden en garip olanına rastladım. Burada cin ve şeytanların grubu 

galip geldi. Şeytanlar burada daha mutlu ve aktif hale geldi. Zira 

burada saklı tutulan birçok fesat mevcuttu. Burada insan 

şeytanlarından birini gördüm ki bu kişi, koyun sürüsüne saldırıp 

onların bedenlerine zarar veren kurtlardan daha fazla bir şekilde, 

(İslâm) ümmetine saldırıp onların dinlerini ifsat ediyordu. Bu zata 

büyük bir kite taassup yolu üzere ve Cahiliye şevkiyle itaat etti. Zira 

onda, hidayet ile dalalet arasını ayırt edemeyecek kadar bazı hasletler 

gördüler. Onun bu hasletlerinden biri, kaba yünlü bir elbiseler giyip 

eşek haricinde herhangi bir bineğe binmemesi; her gün avam ile 

oturmasıdır. O ayrıca kendi müntesiplerini çoğaltmak ve onların önderi 

olmak için onlara kendinin şeriat-ı Muhammediyye‟nin tabiilerinden 

olduğunu gösteriyordu. Delil olarak da o konuşmasında sıhhat ve 

istikamet üzere hızlandıktan sonra dini korumaları ve İslâm‟ın 

hamiliğini yapmaları hususunda onlara tavsiyelerde bulunuyor. 
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Cahiller ise onun sözlerinin tamamının dosdoğru ve nasihat niteliğinde 

olduğu hususunda ona inanıyordu. O ise minber üzerinde Allah‟a yakın 

olduğunu ve Hz. Peygamber‟in dostu olduğunu öne sürerek (ölülerin) 

kabirlerdeki ahvaline dair bazı bilgiler vermek gibi bir takım beyhude 

sözler sarf ediyordu. Yine bazı selef-i sâlihîn ile irtibat halinde 

olduğunu ve onların kendisine rüyada değil de bizzat uyanık haldeyken 

bir takım şeyler gösterdiklerini öne sürerdi (Endigânî, 2004: 2/490-

491). 

Endigânî ismini belirtmediği bu zatın vaaz veya hutbe esnasında göz 

bebeklerini yukarıya ve aşağıya doğru çevirip baygınlık geçiriyormuş gibi bir 

hal sergilediğini cemaatinden bazılarının ise vaaz esnasında cezbeye gelip 

bağırıp çağırdıklarını belirtmekte (Endigânî, 2004: 2/491); kendisine gelen ve 

tevatür derecesinde olan bir habere göre bu zatın cemaatine şöyle hitap 

ettiğini nakletmektedir: 

Ey cemaatim! Burası benim meclisimdir. Allah için dininizi koruyun! 

Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bilin ki benim meclisime 

teşrif edenler, şayet başka vaizlerin meclisinde bulunmazsa ve benden 

başka kimseden ilim almazsa, yarın ben onları cennete elinden tutarak 

götüreceğim. Ancak her kim benim ders meclisime katılır da benden 

başka kişilerin meclislerinde de bulunursa, ben onlara bu sohbeti helal 

etmem. Bu kimseleri kıyamet gününde Allah ve Resûlü indinde hasmım 

olarak görürüm. Ahirette onları arkasından tutarak cennetin 

kapısından cehenneme atıveririm. (Endigânî, 2004: 2/491). 

Bu konuşmanın akabinde meclisinde bulunanların çoğu yüksek sesle 

bağırıp çağırarak ağlamaya başladıklarını; bu sözlerini onun Allah‟a 

yakınlığına veya keramet sahibi bir insan olduğuna delalet ettiğini 

zannettiklerini belirtmektedir. Endigânî, onun en yakınında olan kişilerden 

birinden şöyle bir nakilde bulunmaktadır: 

(Bir keresinde o zat) „Ben minber üzerindeyken dua anında elimi hızlı 

bir şekilde uzatır ve insanlar da âmin dediğinde duayı uzun tutarım. 

Sizce bu uzatmamın sebebi nedir biliyor musunuz?‟ diye sordu. Onlar 

ise „Hayır.‟ dediler. Ardından o şöyle devam etti: „Çünkü her dua 

ettiğimde bana isticap edilmesini ümit ederim. İşte onun için ben 

kollarımı şiddetli bir şekilde uzatırım. Ayrıca bana ilim verilmesini ümit 

ederim ve bu sebeple uzatırım. Böylece „senin duana icabet ettik‟ sesini 

duyana dek duamı bitirmem. Ancak bunu duyarsam duamı bitiririm ve 
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ellerimi kapatır, yüzüme sürerim.‟ Müntesipleri ise bu sözlerin doğru 

olduğuna inanarak kendisine dua ettiler (Endigânî, 2004: 2/491). 

Endigânî sahih bir kaynaktan aldığını belirttiği bir habere göre, bir 

gün bu zat minber üzerinde hutbe okurken, cemaatinden biri onun elinde bir 

not tutuşturmuştur. Notta ise devrin sultanının yakınında olan bazı zalim 

kişilerin Müslüman ahalinin evlerini gasp ettikleri, evlerine gelip yerleştikleri, 

adeta ev halkları ile yabancıların birbirine karıştığı, bunun ise haremlik-

selâmlık açısından İslâm‟a mugayir olduğu, kendisinin ise sultanla arasının 

oldukça iyi olduğu ve sözünün onun indinde makbul olduğu, dolayısıyla bu 

haksızlığı ve zulmü engellemek için neden çapa sarf etmediği yazılıydı. O, 

okuduğu nottan hoşnut kalmayıp yüzünü sağa, sola, aşağı ve yukarı çevirmiş. 

Ardından “Size söyleyeyim mi, yoksa söylemeyeyim mi?” demeye 

başlamıştır. Cemaati yeri göğü inletircesine bağırıp çağırarak velvele 

yapmaya başlamış, bunun üzerine o “Ey bana bu kâğıdı yazan şakî! Bunu 

bana sormakla Allah‟tan korkmuyor musun? Dün beni melîk ve kuddûs olan 

Rabbim‟in katına miraca çıkardılar. Sen Allah‟tan korkma hususunda benden 

daha fazla hak sahibi misin?” demiştir. Bu sözleri duyan cemaat bir cezbe 

haliyle adeta cami başlarına yıkılacak derecede yüksek sesle bağırıp 

çağırmaya devam etmiştir (Endigânî, 2004: 2/491).  

Endigânî bu sözleri nakleden kişinin ağzından duyunca Allah‟tan 

büyük bir musibetin gelebileceği hususunda endişe ettiğini ve bazı ayetlerle 

birlikte “Ahir zamanda ümmetim arasında bazı insanlar ortaya çıkacaktır. Size 

kendinizin, hatta babalarınızın hiç duymadığı hususlardan bahsedecekler. 

Sakın onlara yaklaşmayın! Onlar da size yaklaşmasın.” hadisi ile “Ahir 

zamanda yalancı deccallar türeyecek ve sizlere sizin ve babalarınızın hiç 

duymadığı hadislerden örnekler sunacaklar. Sakın onlara yaklaşmayın! Onlar 

da size yaklaşmasınlar!” hadisini hatırladığını belirtmektedir (Endigânî, 2004: 

2/492). 

Endigânî, ayrıca bu sapkın kişinin kendi müntesiplerinden bir kısmını 

devlet erkânına ve idareyi elinde bulunduran kimselerin üzerine musallat 

ettiğine, bu kişiler aracılığıyla adeta kaleyi içten fetheder gibi devlette önemli 

vazifelerde bulunan kişileri kendi saflarına çektiğine dikkat çekmektedir. 

Nakledilen bilgilere göre, saray ahalisinden ve devlet erkânından onu 

dinlemek için gelen birçok zat vardı ve bu kişiler onun vaazlarına 

katıldığında, o olağanüstü bir dikkat sarf ederek vaazını etkileyici bir biçimde 

gönül titreten bir takım hikâyelerle süsleyerek onlara yapardı. Onlar ise bu 

kişinin Allah dostu bir âlim olduğuna ve hatta kerâmet sahibi bir zat olduğuna 



SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 58 

 

 

inanır, sultanın kendisine bu durumu bildirirlerdi. Sultana kendisinden 

bahseden kişilerin bir kısmı onun batıl üzere olduğunu bildiği halde adeta 

cahiliye taassubuyla ona bağlanan ve her fırsatta onu övmekten geri durmayan 

kişilerdi. Bazısı ise cehaleti sebebiyle batılı hak zannederek hakkı batıla 

bulayarak onu savunan kişilerdi. Böylece sultanı dahi kendi saflarına çekmeyi 

başarırdı. Sultan da zaman zaman onun vaazlarına iştirak ederdi. Endigânî, 

sultanın onun vaazlarına katıldığı zamanlarda azamî derecede bir dikkat sarf 

ederek dilini küfür gerektiren ve batıl çağrıştıran sözlerden esirgediğini, ancak 

kendisinin keramet sahibi bir velî olduğunu izhar etmekten de geri 

durmadığını, sözlerini rağbet ettirme (tergîb) ve korku salma (terhîb) 

cümleleri ile süslediğini belirtmektedir (Endigânî, 2004: 2/492-493). 

Endigânî‟nin nakline göre sultanın da hazırda bulunduğu vaazlarında 

bazen gece sultanın kendisine gösterildiğini ve “Allah‟a dua et. Bu sultan 

adalet ve ihsan sahibidir. Onun sultanlığı dönemini iyi değerlendir.” 

denildiğini söyleyen bu zat, sultanın huzurunda ona işaret ederek “İşte ben 

buradayım ve ona dua ediyorum. Salah ehline inanın!” şeklinde cemaatine 

hitap eder ve ardından sultana dua etmeye başlardı. Bazen de “Ey sâliklerin 

ahvâlinden gafil olanlar! Hızır bana çok önemli bir dua öğreterek bana 

„Bununla dua ettiğin zaman duana isticap edilir.‟ dedi. İşte ben sultana 

Hızır‟ın duasıyla dua ediyorum. Hadi siz de âmin deyin.” der ve sonra ellerini 

açarak duaya başlardı. Böylece sultan mutlu ve memnun olur ve ona inanırdı. 

Böylece o bu cümlelerle kendine olan rağbeti artırmayı hedeflerdi (Endigânî, 

2004: 2/493). 

Endigânî bazen de onun “Bana şu vakitte günahkârlardan seksen bin 

kişinin elimde öldüğü gösterildi ve bu sayı tamamlanmaya yaklaştı.” gibi bir 

takım cümleler kurarak bununla tabiilerinin çok ve nüfuzunun oldukça fazla 

olduğu algısını oluşturmaya ve böylece insanlara korku salmaya çalıştığını 

belirtmektedir (Endigânî, 2004: 2/493). 

Endigânî ifsat etme ve dalalete sürükleme hususunda bahsi geçen zatı, 

peygamberlik iddiasında bulunanlarla kıyaslayarak bu zatın onlardan daha 

tehlikeli olduğuna dikkat çekmektedir. Zira ona göre peygamberlik iddiasında 

bulunan kişi İslâm‟a açıkça muhalefet etmiş olmakta ve kendisinin Allah‟ın 

bir peygamberi olduğunu açıkça öne sürmüş olmaktadır. Bir takım sefih 

kimseler haricinde ehl-i İslâm‟a hizmet eden her Müslüman, onların zındık 

olduğunu ve bâtıl bir yol tuttuklarını bilir. Ancak bu zat insanları şüpheye 

düşürerek avlamakta ve genellikle de bu gibi zevatın ağına zeki insanlar 

takılmaktadır. Zira iyiliğin zahir olması fesadın ise gizli olması şeytanın en 

güçlü iplerinden biridir (Endigânî, 2004: 2/492). 
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Endigânî bu zât hakkında bildiklerini aktardıktan sonra şu yorumlarda 

bulunmaktadır: 

Bilinir ki halkın çoğu kıyamette kerametin zuhur etmesinin şekâvete 

işaret olduğunu bilmez. Her kim kendisi için bazılarının cennete 

bazılarının da cehenneme gireceği iddiasında bulunursa; veya kendisi 

için peygamber olmadığı halde Allah Teâla‟nın katına miʿrâca 

yükseldiği iddiasında bulunursa, bu kişi kâfirdir. Her kim bunun hak 

olduğuna bilmeden inanırsa cehâleti sebebiyle bilmeden küfre ve 

dalalete düşer. Cehâlet ise dâru‟l-İslâm‟da özür değildir. Mazereti 

olmayan kimse sırattan geçemez, gaflette olan kimse ise cehennemde 

akıllanır. Dilersen şu âyeti oku: “Allah vaadinden caymaz; ama 

insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen 

yüzünü kısmen bilirler; âhiret hakkında ise tamamen gaflet 

içindedirler.” (er-Rûm 84/6-7) (Endigânî, 2004: 2/493). 

3.3.Harezm 

Endigânî Ṣıdḳu‟l-kelâm‟ın son kısmında fırkaları ele aldığı bölümde 

Tasavvufiyye‟yi sekiz alt kola ayırmış ve sekizinci kolu ise İlhâmiyye olarak 

zikretmiştir (Endigânî, 2004: 2/811-817). Müellif burada isim vermeksizin 

İlhâmiyye‟nin alt gruplarının ikincisinden şöyle bahsetmiştir: 

Onlardan (İlhâmiyye‟den) bir başka grup vardır ki, bunlar bu inançta 

abartıya gidip, talebelerine Mushaf‟ları ve kitapları yakmalarını 

emrediyor ve şöyle diyorlar: “Perde kaldırılırsa asıl olan şey kalır, 

kalp ikinci kere bunu tahsil etmek için ona müteallik kalır. Bu da aynı 

şekilde bir perdedir. Hiçbir parça veya eser kalmayacak şekilde 

yakılarak ortadan kaldırıldığında, kalp ona müteallik olmaz (yani 

kalpte herhangi bir bağ kalmaz). Ancak maʿbud olan Allah‟a tâlib 

olmak kalır. Ve kul halvet ve riyazetle kalbi tezkiye eder, Allah 

Teâlâ‟nın zikriyle iştigal eder.” (Endigânî, 2004: 2/815). 

Endigânî Harezm‟e geldiğinde burada İlhâmiyye‟nin alt koluna 

mensup olduğunu belirttiği ve “büyük bir sapık” olarak nitelediği “Şeyh 

Muhammed el-Halvetî” adında bir sahte şeyhten bahsetmektedir. Bu zatın 

Mushafların Allah ile kullar arasında bir perde olduğu, kulun Allah‟a ulaşması 

bakımından adeta engel teşkil ettiği iddiasıyla Kur‟ân‟ları insanlara 

yaktırdığını öne sürmektedir. İnsanları kendi zikir meclisine katmak için her 

beldeye ve köye bir mürit gönderdiğini ve şanını onlar vasıtasıyla her yere 

yaydığını belirten Endigânî bu olaydan hareketle Halvetîler hakkında bir 
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takım olumsuz sözler sarf etmektedir. Zira ona göre Halvetîler bütün 

memalik-i İslâmiye‟de salih kişilerce sevilmeyen, nefret edilen; âlimler 

tarafından sözlerinin geçersiz olduğu zikredilen, şeytanlardan daha da vahim 

durumda olan bir gruptur (Endigânî, 2004: 2/815). 

Endigânî buradan hareketle şeriatı ikinci plana itip tasavvufa sarılan 

tasavvuf ehlini şu sözlerle eleştirmektedir: 

Birçok cahil gördüm ki onlara sûfîlerinin hurafelerinden, kendi haliyle 

küfür ifade eden herhangi bir bilgi aktarıldığında, onlar bu bilgiyi hak 

olarak benimserler. Onu söyleyenin çokça riyazet yapmasıyla ve kalp 

tezkiyesiyle bu sözleri söylediği; fakihlerin ve avamın görmediği bir 

manayı bu yolla elde ettiği ihtimaline zann ile inanırlar. Örneğin 

münzevi ve tecerrüd halinde bir hayat yaşayan kimselerin iddiaları 

gibi… Bu inanç şunu söylemeye sebep olmuştur: “Şeriat beni 

ilgilendirmez. Zira şeriat ehli, kutsal nurlardan ve insanî sırlardan 

mahrum kalmıştır.” Bu düşünce, cahile ulaştığında, bu durumu güzel 

görür (Endigânî, 2004: 2/816). 

Endigânî‟ye göre bu düşüncede olan kişiler dört sebeple küfre 

düşmektedir. Bunlardan ilki, şeriatı hafife almak ve ona ihtimam 

göstermemektir. İkincisi şeriat ehlini hafife almaktır. Üçüncüsü bunun şeriatın 

ahkâmını üstlenmemek anlamına geldiğidir. Zira ona göre şeriatın ahkâmını 

üstlenmek ve bundan sorumlu tutulduğunu kabul etmek vaciptir. Şeriatın 

ahkâmından sorumlu olmadığını iddia etmekle iman hâsıl olmaz. Dördüncüsü, 

bu ifadeler şeriattan teberri etmek anlamına gelir. Endigânî‟ye göre bütün 

bunlar küfürdür (Endigânî, 2004: 2/816). 

Endigânî, kendisinden övgüyle bahsettiği dönemin emiri Kutlu Timur 

es-Sarâtî‟nin yukarda adı geçen Şeyh Muhammed el-Halvetî‟nin yakalanıp 

öldürülmesini emrettiğini, sorgulanmasını ise yine kendisinden “seyyidlerin 

seyyidi mevlâmız ve şeyhimiz” gibi övgüyle bahsettiği ancak adını 

zikretmediği bir âlime havale ettiğini belirtmektedir. Müellifin nakline göre, 

Halvetî hemen tutuklanarak şeyhin huzuruna getirilmiş, burada şeyh 

tarafından tövbeye davet edilmiştir. Şeyhin yumuşak kalpliliğinden, 

merhametli ve nahif kişiliğinden faydalanan Halvetî yaptıklarına pişman 

olduğunu söyleyip şeyhin huzurunda tövbe etmiş ve ardından serbest kalmıştır 

(Endigânî, 2004: 2/816). 
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4. OLAYLARIN TARİHİ GERÇEKLER AÇISINDAN ANALİZİ 

Horasan İran‟ın kuzeydoğu kısmında yer alan, bugün Türkmenistan, 

Afganistan ve İran sınırları içerisinde yer alan birçok şehri kapsayan geniş bir 

bölgenin adıdır. Tarihî işlevi açısından düşünüldüğünde İslâm‟ın en önemli 

ilim merkezlerinden biri olan Horasan, ilmî ve fikrî anlamda oldukça hareketli 

bir tarihe sahiptir. Bir yandan müfessir, muhaddis ve fakih kimliğine sahip 

birçok başarılı ve velûd âlim yetiştiren bu topraklar aynı zamanda zındıklıkla 

itham edilen birçok kişi ve fırkaya da ev sahipliği yapmıştır. Tarihî kaynaklar 

incelendiğinde özellikle Herat, İsfahan ve Tebriz civarlarında bu tür sapkın 

hareketlerin sıkça yer alması dikkat çeken bir başka ayrıntı olmuştur (Çetin, 

1998: 18/218). Yukarıda açıklandığı gibi Endigânî‟nin ayrıntılı bir şekilde 

bizlere bildirdiği olaylar da onun yaşadığı çağda yani VII/XIV. asırda bu üç 

şehirde cereyan etmiştir.  

Endigânî‟nin naklettiği bu olayların yaşandıkları bölgelerdeki 

Müslüman halk üzerinde derin izler bıraktığını anlamak mümkündür. Aslında 

bu hikâyeler bir yönüyle müellifin mezhebi tutumunu ortaya koyar 

niteliktedir. Hikâyelerden de anlaşılacağı üzere müellif, Hanefî-Mâtürîdî 

geleneğinde yetişen, itikatta Mâtürîdî olan, sıkı bir Ehl-i sünnet savunucusu 

bir âlimdir.7   

Endigânî hikâyelerinin ilkinin Tebriz‟de geçtiğini belirterek bahse 

konu olan kişinin adını “Muhammed Mustafa” olarak zikretmekle iktifa etmiş, 

hayatına dair herhangi bir malumat zikretmemiştir. Müellifin zındık portresi 

içerisine yerleştirdiği bu zatın, isminin haricinde herhangi bir bilgi 

zikretmemesinin arkasında bazı kayda değer sebeplerin yer alması 

mümkündür. Muhtemeldir ki Endigânî, bu zatın şanının artmasını 

istememesini hedeflemiş veyahut bir takım güçlü siyasî bağlantılara sahip 

olması dolayısıyla çekimser kalmıştır. 

Olayın Tebriz‟de geçmesi ise dikkat çeken bir başka ayrıntıdır. 

Tebriz‟den kısaca bahsetmek gerekirse, hicrî 7. asırda vefat eden Yakut el-

Hamevî Tebriz‟i ateş tuğlaları ve kireçtaşlarıyla örülü muhkem surlarla 

çevirili imarlı güzel bir şehir olarak tasvir etmekte ve şehrin ortasından birkaç 

nehrin aktığını, nehrin etrafında ise meyve ve sebze bahçelerinin bulunduğunu 

belirtmektedir (Hamevî, t.y.: 2/13)  

Seyyah İbn Battûta ise Tebriz evlerinin ve pazarlarının oldukça güzel 

olduğunu, çarşılarında birçok güzel sanata ve zanaata sahip esnafların yer 

                                                            
7 Endigânî, Mâtürîdî mezhebine mensup olup, diğer fırkaları sert bir şekilde eleştiren ve bu 

hususta birçok eser kaleme alan bir âlim olup, eleştirdiği mezhepler arasında Eşʿarîlik dahi 

vardır. Zira o eserinde birçok Eşʿarî âlimi eleştirmekten kaçınmamıştır (Endigânî, 2004: 2/823). 
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aldığını, insanların refah seviyesinin yüksek olduğunu nakletmektedir (İbn 

Battûta, 1997: 2/76). İnsanların refah seviyesinin yüksek olması, bu şehrin 

ilmî bakımdan da önemli bir konumda olduğunu göstermektedir. Özellikle 

Hârunreşîd döneminden sonra bu kentin her alanda ilerleme kat ettiği; 

dönemin ilim merkezlerinden biri haline geldiği kaynaklarda 

nakledilmektedir. Birçok âlime ev sahipliği yapan bu beldenin, aynı zamanda 

İslâmî fikir akımlarının yayılım gösterdiği önemli merkezlerden biri olmuştur 

(Hamevî, t.y.: 2/13; Bilgili, 2011: 40/219-222). 

Öte yandan Endigânî‟nin bu olayın hicrî 773/1371-72 tarihinde 

gerçekleştiğini belirtmiştir. Bu hikâyeye konu olan Muhammed Mustafa 

adındaki zatın mülhit olduğunu ve dinin özünden uzak bir yaşantıya sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. Zira müellif de, onun insanları babalarına ve 

ecdadına lanet etmeye davet ettiğini; Ebû Hanîfe ve İmâm-ı Şâfîʿî gibi 

fakihlerle de alay ettiğini belirtmiştir (Endigânî, 2004: 2/489). Fakat bu zatın 

sûfî meşrebli bir zât olduğu görülmektedir ki bu durum onun tasavvufu 

ilhadına perde olarak kullandığı şeklinde de yorumlanması mümkündür. Bu 

durum Endigânî‟in “Peygamberlik iddiasında bulunan bu zat zamanla 

güçlendi ve müridleri de onun keramet ve velâyet sahibi hayırlı bir zat 

olduğuna inandılar.” (Endigânî, 2004: 2/490) sözlerinde açıkça görülmektedir. 

Bu olaya dair Endigânî‟nin bizlere verdiği bilgiler belli bir bütünlük arz 

etmediği için, konuya dair net bir yorumda bulunmamız güçleşmektedir. 

Fakat nakledilen bilgiler ışığında Muhammed Mustafa adındaki bu zatın, 

tasavvufu kendine perde olarak kullandığı halde tasavvufa ve hatta dinin 

özüne karşı bir zat olduğunu söylemek mümkündür. Olayın devamında Tebriz 

ve Azerbaycan kadıları ile birlikte Endigânî‟nin de katline dair fetva verdiği 

bu zat kadılara ödediği rüşvetle serbest kalmış, bu durum Endigânî‟yi 

Tebriz‟e karşı soğutmuş ve oradan ayrılmasına övgüyle bahsettiği diyar-ı 

İslâm olarak nitelediği Herat‟a8 gitmesine neden olmuştur (Endigânî, 2004: 

2/490). 

İsfahan‟da9 meydana gelen ikinci vaka mahiyet açısından birinci 

olayla benzerlik arz etmektedir. Bu olayı da birkaç yönden analiz etmek 

gerekmektedir. Tarihî açıdan baktığımızda, bugün İran‟ın bir kenti durumunda 

olan İsfahan, söz konusu vakanın yaşandığı 770/1370‟li yıllarda bereketli 

                                                            
8 Herat günümüzde Afganistan sınırları içerisinde bulunmaktadır. Tarihi Horasan‟ın en büyük 

şehirlerinden biridir. Burada birçok meşhur mutasavvıf, fukaha ve ulema yetişmiştir (el-

Bağdâdî, 1991: 3/155; el-Hamevî, t.y: 5/396). 
9 İsfahan‟ı ele alan tarihi eserlerden biri de Ebû Nuʿaym el-İsfahânî‟nin (ö. 430/1038) Zikru 

Ahbâri Esbehân adlı eseridir. Bu hususta geniş bilgi için bu esere bakılabilir (el-Esbehânî, 

1990: 32). 
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topraklara sahip olan en büyük kentlerden ve ilim merkezlerinden biriydi 

(Hüseyin, 2015: 380; İbn Battûta, 1997: 1/215). Ancak nakledilen bilgilere 

göre hicrî V./XI. yüzyıllardan sonra Hanefî ve Şafiî halkın çoğunlukta olduğu 

bu bölge, İlhanlı hükümdarı Olcaytu Han‟ın (ö. 716/1316) mezhep olarak 

Şiiliği benimsemesi üzerine, yoğun bir biçimde Şiî-Sünnî çatışmalarına sahne 

olmuş ve halkın Şiîleştirilmesi politikasına alet edilmiştir. Müellifin eserini 

kaleme aldığı yılların öncesinde yaşanan bu olayların, 770/1370‟li yıllarda da 

devam ettiğini İbn Battûta, seyahatnâmesinde zikretmektedir. İbn Battûta 

ayrıca şehirde birçok tasavvufî ekolün bulunduğunu ve buradaki sûfîlerin 

oldukça civanmert insanlar olduğunu belirtmektedir (İbn Battûta, 1997: 

1/215). Bu yıllarda İsfahan‟ın Celâyirli Şeyh Üveys‟in kontrolünde olduğu ve 

şehirde onun adına para basıldığı ve bu hâkimiyetin 765/1364-776/1374 

yılları arasında vuku bulduğu, 776/1374‟ten sonra kontrolün Muzafferîler‟in 

eline geçtiği nakledilen bilgiler arasında yer almaktadır (Özgüdenli, 2000: 

22/497-502). O halde bu yıllarda İsfahan‟ın hem dinî ve mezhebi tartışmalara 

sahne olduğunu hem de siyasî anlamda şehrin sık sık el değiştirdiğini ve siyasî 

otoritenin zayıf olduğunu söylemek mümkündür. Endigânî‟nin bu olaya 

ilişkin anlatıları bu sözlerimizi doğrular niteliktedir. Zira burada adı 

zikredilmeyen ve mülhit olarak nitelenen şahsa, cemaatten birinin sorduğu 

soruda, sultanın yardımcıları arasında yer alan bazı zalimlerin halkın evlerini 

zorla gasp ettiklerini ve bu evlere yerleştiklerini belirtilmektedir (Endigânî, 

2004: 2/491). 

Endigânî‟ye gelince bu belde hakkında kendi döneminde olumsuz bir 

imaj çizmiştir. Zira o, “Burada cin ve şeytanların grubu galip geldi.” 

(Endigânî, 2004: 2/490) şeklinde belirterek ifrat veya tefrit sahibi bâtıl ve 

mülhit grupların İslâm‟a galip geldiğini vurgulamıştır. Endigânî‟nin bu 

sözlerle neyi kastettiği elbette kesin olarak bilinmemektedir. Ancak tarihî 

bilgilerle kıyasladığımızda, bu bölgelerde Şiîler ile Sünnîler arasında hem 

teorik hem de pratik sahada birçok tartışmaların yaşandığını göz önünde 

bulunduracak olursak, müellifin bu sözlerle Ehl-i sünnet itikadını bozma 

amacıyla hareket eden dönemin bazı Şiî akımlarını veya fırkalarını kastetmiş 

olması kuvvetle muhtemeldir. Öte yandan müellifin, bu sözlerle, dönemin 

aşırıya giden bir takım tasavvufî ekollerini kastetmiş olması da ihtimal 

dâhilindedir. Zira bu hikâyede anlatılan zatın sert ve yünlü (sûf) elbiseler 

giydiğini; eşekten başka bir bineğe binmemesi gibi sıra dışı bir düşünceye 

sahip olduğunu; İsfahan‟da birçok müntesibinin bulunduğunu, Allah ve 

resulünden, bazen de ölü zevattan bir takım bilgiler aldığını ettiğini 

belirtilmiştir. Dolayısıyla bu olayda adı zikredilmeyen söz konusu zatın 
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tasavvufî bir kimliğe sahip olduğu çıkarımını yapmak mümkün olmaktadır. 

Hatta bu grubun hem Şiî veya diğer Ehl-i sünnet dışı akımlardan birinin 

tesiriyle kurulup tasavvufî mahiyet arz eden bir yapıyla insanları ilhâda ve 

çeşitli sapkın inançları ve anlayışları kabule sevk ettiği çıkarımını yapmak da 

mümkündür. 

Endigânî ayrıca bu zatın sultanı dahi etkileyip yanına çekmeyi 

başardığını bildirerek bu durumdan yakınmaktadır. Zira Endigânî‟ye göre 

mülhid olarak nitelenen bu zat siyasî desteği de arkasına alarak istediği bid‟atı 

işlemeye kâdir olduğunu ve faaliyetlerini aralıksız devam ettirdiğini 

belirtmektedir. Endigânî olaya konu olan fesatçı şahsın bu sapıklığının 

peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan kişilerden daha tehlikeli olduğunu da 

ilave etmektedir. Zira mütenebbinin yalanının anlaşılması mümkün iken, bu 

şahsın fesatçı ve mülhid olduğunun anlaşılamamaktadır (Endigânî, 2004: 

2/492). 

Üçüncü hikâye ise Harezm‟de cereyan etmiştir. Bu olay dikkatle 

incelendiğinde müellif, İlhâmiyye içerisinde sayıp, mülhid bir zat olarak 

nitelediği Muhammed el-Halvetî ve grubunu üç farklı vecihle eleştirmektedir. 

Birincisi, onların insanları Kur‟ân‟dan ve diğer sair dinî eserlerden 

uzaklaştırıp, Mushafları yakmalarını emretmeleridir.  Onlar böylece Allah ile 

aralarında bir engel teşkil eden Mushafları yaktırarak söz konusu engeli 

ortadan kaldırmış olacaktır. İkincisi onların insanları halvet ve riyazete davet 

etmeleri ve ancak bu şekilde kalplerinin tezkiye edileceğini öne sürmeleridir. 

Üçüncüsü adı geçen zatın kendi inancını yaygınlaştırabilmesi için her bir 

yerleşim yerine kendi müritlerinden birini gönderdiğidir. 

Olayda bahse konu olan zatın kimliği hakkında başka bir kaynakla 

delillendirilebilecek herhangi bir malumat bulunmamaktadır. Ancak bu olayda 

müellifin Kutluğ Timur es-Sarâtî10 adlı bir emirin adını zikretmesi ve Kutluğ 

                                                            
10 Altın Orda Devleti‟nin (1241-1502) tarihine bakıldığında, “Temür Kutluğ” veya “Timur 

Kutluk” adıyla bilinen hükümdarlarının 1396-1400 yılları arasında hükümdarlık yaptığı 

görülecektir ki bu tarih müellifin eserini tamamladığı tarih olan 777/1375‟ten çok sonraya 

tekabül etmektedir. Öte yandan bugün Türkmenistan‟ın Köhne Ürgenç bölgesinde Kutlu Timur 

Minaresi adıyla bilinen bir eser mevcuttur. Bu minarenin tarihi araştırıldığında ise 11. yüzyılda 

inşa edildiği ancak 1221‟de Moğol istilasında zarar gördüğü için, 1320-1330 yılları arasında bu 

yapının Altın Orda Hanlığı‟nın “Kutluğ Timur” adlı hükümdarı tarafından yapıldığı 

kaynaklarda zikredilmektedir. Oysa kaynaklar dikkatle tetkik edildiğinde 1320-1330 tarihleri 

arasında hükümdarlık makamında Gıyâseddin Muhammed adıyla da bilinen Özbek Han‟ın 

(1312-1341) olduğunu görmek mümkündür. Üstelik bu tarihler de müellifin eserini kaleme 

aldığı tarihle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla burada bahsedilen Kutluğ Timur es-Sarâtî‟nin 

kim olduğu tam olarak net değildir. Ancak müellifin yaşadığı hadiseyi anlattığını dikkate 

alırsak, hicrî 770‟li yıllarda (milâdî 1368-1375 arasında) hükümdarlık makamında Kutluğ 

Timur es-Sarâtî‟nin bulunduğunu söylemek gerekmektedir. Dolayısıyla kaynaklarda zikredilen 
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Timur‟dan övgüyle bahsetmesi ve onu Allah‟ın velileri arasında sayması 

dikkate şayandır. Endigânî‟nin söz konusu emirden övgüyle bahsetmesinin 

altında, Muhammed el-Halvetî‟nin katli hususunda emir vermesinin yattığı bir 

gerçektir. Öte yandan buradan Endigânî‟nin tasavvuf karşıtı bir zat olmadığı 

ve velilik makamına inandığı çıkarımını yapmak da mümkündür.  

Bu olayla alakalı dikkat çeken hususlardan biri de Endigânî‟nin 

mülhid olarak belirttiği bu zatı Halvetîliğe nispet ederek, Halvetîler 

hakkındaki aşırı sert olan eleştirileridir. Zira o, Halvetîlerin hiçbir memlekette 

kabul görmeyip sevilmediğini, karanlık dünyalara sahip olduklarını, 

şeytanlardan daha da kötü kişilerle dost olduklarını belirterek bu tasavvufî 

grubu topluca eleştirmektedir (Endigânî, 2004: 2/815). Müellifin burada 

bugün Halvetîlik adıyla bilinen tasavvufî ekolü kastedip kastetmediği kesin 

olarak bilinmemektedir ancak, Muhammed el-Halvetî‟nin tasavvufî aidiyeti 

ve “Halvetî” künyesi göz önünde bulundurulduğunda, Halvetîliği kastettiğini 

ileri sürmek mümkündür. Halvetiyye tarikatı kaynaklarda Ömer el-Halvetî‟ye 

dayandırılır ki ölüm tarihi bazı kaynaklarda 800/1397 bazısında ise 750/1349 

olarak zikredilmiştir (Aşkar, 1999: 541). Her iki tarih de müellifin yaşadığı 

tarihe oldukça yakındır. Harezm ise Ömer el-Halvetî‟nin tasavvufî terbiyesini 

aldığı yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Halvetî burada, Halvetiyye 

silsilesinde Ahi Muhammed adıyla bilinen amcası Şeyh Ebü‟l-Füyûzât 

Kerîmüddîn Muhammed el-Harizmî‟ye intisap etmiş 770/1370‟li yılarda 

burada uzun bir müddet kalmış, akabinde ise amcasıyla Lâhîcân‟a dönmüştür 

(Tayşi, 2017: 34/65; Uludağ, 1997: 15/393-395). Yani müellifin bahsettiği 

tarihte ve yerde yaygın olmasa da Halvetîlik tarikatının yer aldığını söylemek 

mümkündür. Dolayısıyla müellifin buradaki eleştirilerinin hedefinde ilk 

Halvetî şeyhlerinin yer aldığını belirtmek gerekmektedir. Endigânî‟nin 

Muhammed el-Halvetî ile ilgili ileri sürdüğü iddialar bir kenara konulacak 

olursa, tasavvufa karşı olmayan Hanefî-Mâtürîdî olan bir zatın, Halvetîliğe 

olan eleştirisi, ancak tarikattaki usûl farklılıklarıyla izah edilebilir. Zira aynı 

tarihlerde Bahâeddîn Nakşibend‟e nispet edilen Nakşibendiyye tarikatının bu 

coğrafyada güçlü olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, (Algar, 2006: 

32/335-342) hatta Nakşîliğin bu topraklarda benimsenmesinin altında, cehrî 

zikir karşıtlığı, halvet der encümen gibi bir takım hususlarda diğer tasavvufî 

ekollerle farklılaşmasının yattığını bir gerçektir. Dolayısıyla bu coğrafyanın 

ilmî ve tasavvufî durumu dikkatle incelendiğinde, Halvetîliğin bu tür 

                                                                                                                                              
Kutluğ Timur‟un yaşadığı diğer tarihlerde bir karışıklık olduğu ortadadır (Saray, 1989: 2/538-

540; Asian Historical Architure, 22 Ekim 2022; TRT AVAZ; 22 Ekim 2022). 
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eleştirilere muhatap olması gayet tabiidir. Zira Endigânî isim zikretmeksizin, 

Halvetîliği kastederek, keşf ve ilhamla elde edilen bilgileri şeriatın önüne 

geçirdiklerini belirtmekte, bunun da küfre sebep olduğunu vurgulamakta ve 

onları cahillikle suçlamaktadır (Endigânî, 2004: 2/816). 

SONUÇ 

Kemâlüddîn el-Endigânî 7/14 yy. müelliflerinden biridir. Kendi 

devrinde Horasan ve civarında birçok yer gezmiş ve şahit olduğu hususlarda 

bazısını Kelâm ilmine ve makâlât türüne örnek teşkil edebilecek bir eseri olan 

Ṣıdḳu‟l-kelâm‟da aktarmıştır. Endigânî bu eserinde Tebriz, İsfahan ve 

Harezm‟de geçtiğini naklettiği sapkın düşüncelere sahip olan üç farklı şahsı 

ele alıp burada zikredilen olayları tarihî kaynaklarla desteklemek suretiyle 

analiz etmek çalışmanın asıl amacını oluşturmuştur. 

Tebriz‟de geçen ilk olayda Muhammed Mustafa adlı bir zat ele 

alınmış ve bu zatın yetmiş binden fazla müntesibe sahip olduğu 

vurgulanmıştır. Bu zat hakkında bahsedilenler kısıtlı olsa da, Endigânî 

tarafından zındıklıkla suçlanmasının sebepleri arasında İmâm Ebû Hanîfe ve 

İmâm-ı Şâfiî gibi mezhep imamlarını alaya alması, insanları çeşitli söz 

oyunlarıyla dinin aslından uzaklaştırmaya davet etmesi, kendilerine İslâm‟ı 

öğrettikleri için müntesiplerine anne-babalarından uzaklaştırmak için gayret 

sarf etmesi ve halkı İslâm‟ın özüne aykırı olan fikirlere sürüklemesi gibi bir 

takım nedenlerin yattığını söylemek mümkün olmuştur. Yapılan analizde bu 

zatın müntesipleri tarafından tasavvufî yönü bulunan keramet ve velâyet 

sahibi bir zat olduğuna inanıldığı ve dolayısıyla bu zatın ilhadına perde olarak 

tasavvufu kullanabileceği ihtimalleri üzerinde durulmuştur. Fakat incelenen 

diğer tarihî eserlerde ve biyografi türü kaynaklarda bahse konu olan ve sapkın 

inançlara sahip olmakla suçlanan bu zatın kim olduğuna ve hangi ekole 

mensup olduğuna dair herhangi bir malumata ulaşılamamıştır. 

İsfahan‟da yaşanan ikinci vakada bahsedilen ve sapkın görüşlere 

sahip olmakla suçlanan kişinin adı zikredilmemiştir. Ancak müellif bu zatın 

büyük bir kitleyi peşinden sürüklediğinin; hatta devlet erkânının dahi peşine 

çekmeyi başardığının; kendinden geçermiş gibi görünmek ve gaybdan haber 

vermek gibi özellikle sofistik bir tarzla müntesiplerinin gözünde kendisini 

yücelttiğinin altını çizmiştir. Müellifin bu ifadeleri, adı zikredilmeyen bu zatın 

da tasavvuf kisvesi altında Müslümanları doğru yoldan saptırmak için hareket 

ettiğini ortaya koymuştur.  Endigânî bu zatın zındıklığına delalet olarak ise, 

ölülerden haber verir gibi bir takım beyhude sözler sarfetmesini, selef-i 

sâlihînle sürekli irtibat halinde olduğunu öne sürmesini, tabiilerine 
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kendisinden başka kimselerin ders halkasına katılmamaları hususunda baskı 

yapmasını ve bu hususta onları cehenneme götürmekle tehdit etmesini, devrin 

sultanı tarafından halka yapılan zulümlere göz yummasını, duasının ise 

makbul olduğunu iddia etmesini delil olarak saymıştır.  

Harezm‟de geçen üçüncü olayda ise bahse konu olan şahsın adı 

Muhammed el-Halvetî olarak nakledilmiş ve müellif tarafından 

Tasavvufiyye‟nin alt kolları arasında sayılan İlhâmiyye adlı fırkaya nispet 

edilmiştir. Müellifin bu zatı kendi müntesiplerini Mushaf‟ları yakmaya ve dinî 

eserleri okumamaya sevk etmiş olması sebebiyle sapkın olarak nitelemekte ve 

Halvetîler aleyhinde çeşitli sözler sarf etmiştir. Yapılan değerlendirmelerde bu 

olayın,  Halvetîliğin kurucusu olarak kabul edilen Ömer el-Halvetî‟nin zaman 

olarak yaşadığı yıllara veya hemen öncesine tekabül ettiği, mekân olarak ise 

yaşadığı coğrafyayla uyum sağladığı ortaya konulmuştur. Dolayısıyla müellif 

tarafından burada Halvetîler aleyhinde sarf edilen sözlerin devrin ilk Halvetî 

şeyhlerine olduğu açıklığa kavuşmuştur. Bu durum müellifin tasavvufî 

görüşleri hakkında da bizlere bazı ipuçları vermiştir. Zira aynı tarihlerde bu 

topraklarda yaygınlaşan Nakşîlik hareketi, cehrî zikri, sema ve deveranı 

benimseyen, keramet ve ilham gibi hususları öne çıkaran tarikatlara karşı 

olumsuz bir imaj çizdiği kaynaklarda ifade edilmiştir. Bu tutumun izlerinin, 

Buhara ve Horasan civarında yetişen Hanefî-Mâtürîdî fukahanın kahir 

ekseriyetinin fikirlerinde de müşahede etmek mümkündür ki bu durum 

Endigânî‟nin bu tutumunun söz konusu fukahanın tutumuyla benzerlik arz 

etmesi şeklinde yorumlanmasını mümkün kılmıştır. 
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GİRİŞ 

Dünyanın her yerinde sağlık sistemleri artan maliyetlerle mücadele 

etmektedir. Çoğu sağlık sisteminin ekonomik sürdürülebilirliğinin olmaması 

sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan düzenlemelere olan gereksinimi artırmıştır. 

Bu bakımdan kamu kaynaklarının verimli ve etkili şekilde kullanılması daha 

da önemli hale gelmiştir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan 

terminolojide söylem birliği sağlanmalıdır. Gündelik hayata birbirlerini yerine 

ikame edilen etkinlik, etkililik ve verimlilik kavramları pratik anlamda aslında 

farklı anlamları içermektedirler (Burches ve Burches, 2020).   

Etkinlik (activity) kavramının belirli bir tanımının yapılması ya da bir 

formüle sınırlandırılması kavramın tam anlaşılmasını engellemektedir. Ne 

yazık ki literatürde bu terminoloji verimlilik, etkililik, etkinlik, etkenlik, 

üretkenlik gibi kavramlarla anlamsal olarak karıştırılarak ya da salt 

kaynakların doğru kullanımı veya sonuç etkililiği bağlamında tartışılmıştır. 

Tüm hizmet üretim süreçlerinde sağlık kaynaklarının yaratılması ve bu 

kaynakların en iyi şekilde sürece entegre edilerek hedeflenen maksimum çıktı 

ve bu çıktıların etkisi bağlamında tanımlanması etkinlik kavramına daha geniş 

bir perspektif kazandıracaktır. Dolayısıyla etkinlik kavramı sağlık hizmetleri 

üretiminde olası tüm faaliyet süreçlerini tanımladığından üst ve kapsayıcı bir 

terminoloji olarak tanımlanmalıdır. Kaynakların sağladığı çıktıları salt elde 

edilebilir somut değişkenler üzerinde tanımlamak etkinlik tanımını eksik 

bırakacaktır. Bu etkinin bireylerin yaşam kalitesi, hastanın beklenen 

konforunda ve elde edilen kazanımlarda değer yaratması ile toplumun sağlık 

statüsünde gözlenen pek çok olumlu yöndeki soyut değişimleri de etkinlik 

bağlamında değerlendirmede fayda vardır. Donabedian (2005) sağlık 

hizmetleri kalitesini tanımlarken yapı (finansal, beşeri ve fiziksel kaynaklar), 

süreç (hizmet dağıtımı, tanı ve tedavi vb.) ve çıktı (hasta, popülasyon ve 

kurumsal etki vb.) bileşimlerinin en iyi şekilde kullanılmasının etkinlik 

varsayımlarının yerine getirilebileceğini vurgulamıştır.  

Literatürde etkinlik kavramıyla eş değer olarak tanımlanan ya da 

anlamları sıklıkla karıştırılan kavramlar bulunmaktadır. Nitekim Peacock ve 

ark. (2001) da literatürde gerek etkinlik kavramıyla gerekse de etkinlik 

türleriyle ilgili terminoloji farklılığını vurgulamışlardır. Etki, etkililik, 

verimlilik, etkenlik, üretkenlik ve ekonomiklik; etkinlikle sıklıkla karıştırılan 

kavramlardır. Bu kavramların her biri ve içerdikleri anlam aslında etkinlik 

varsayımını yerine getirir ve etkinlik kavramının anlamını ve işlerliğini daha 

da pekiştirmektedir. Örneğin etkililik çıktı bileşenlerinden oluşurken, etkenlik 

daha çok girdi unsurlarına atıfta bulunur. Verimlilik ise girdi/çıktı bileşimine 
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dayanmaktadır. Etkinlik ise tüm bu kavramları ve bu kavramların anlamsal 

çağrışımlarını içeren üst bir norm olma özelliğine sahiptir. Etkinlik,  temel 

bileşenleri doğrultusunda aşağıda ayrıntılı olarak tartışılmıştır. 

Sağlık hizmetlerinde kullanılan kaynaklar karşılığında hedeflenen 

çıktı, sonuç ve etkilerin elde edilmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan 

ifadeler bağlamında ortak bir terminolojinin oluşturulmasında yarar vardır. Bu 

bağlamda özellikle birbirlerinin yerine sıklıkla kullanılan etkinlik, etkenlik, 

etkililik ve verimlilik ile diğer ekonomik değerlendirmeyle ilgili 

kavramlarının net olarak tanımlanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu araştırmada etkinliğin anlaşılmasında etkinlik türleri olarak ifade edilen 

kavramlara yer verilerek farklı ve ayırıcı yönlerine değinilmiştir. Böylece 

sağlık hizmetlerinde kaynaklar ve bu kaynakların pratik sonuçlarının 

değerlendirilmesinde hangi kavramların hangi koşullar kapsamında nasıl ifade 

edilmesi gerekliliği ile ilgili söylem birliğinin oluşturulmasına katkı 

sağlanmıştır.  

1. ETKİ  

Etki (effect); bir nedenin yarattığı sonuç ve bu sonucun olası 

yansımaları olarak tanımlanmaktadır. Etki, bir değişimdir. Bir çalışmada ya da 

başlıkta etki kavramının kullanılması özellikli bir değişimi ima eder. Buradaki 

değişimde zaman kavramı önemlidir. Kısa-orta-uzun zaman dilimlerinde bir 

etki gözlemlenebilir. Etki; teknolojik değerlendirmede, ekonomik etkilerde, 

tıpta, psikolojik çalışmalarda, politik ve kültürel gibi birçok alanda 

çalışılmaktadır (Kumar, 2014). Etkinin istatistiksel önemi sonuçların değişimi 

yönünde veriler sağlamaktadır. Örneğin sağlığın geliştirilmesi konusunda 

geliştirilen ya da denenen bir programın istatistiksel olarak önemli olmadığı 

test edildiğinde bu programın hedeflenen sonuçları doğurmadığı, ya da aynı 

amacı ölçen iki müdahaleden birinin diğerine göre yarattığı değişimin yüksek 

olması bu müdahalenin daha güçlü bir etkiye sahip olduğu çıkarsamasını 

pekiştirmektedir (Seftor, 2016).  

2. ETKENLİK  

Etkenlik (efficacy); etki yaratabilme yeteneğidir (Kumar, 2014). 

Donabedian’a (1990) göre bir etkinlik fonksiyonu olan etkenlik, belirli 

koşullar altında sağlık bilgi ve teknolojisinin sağlıkta iyileştirmeler meydana 

getirebilme kapasitesi olarak tanımlanmıştır. Etkenlik, (bazı kaynaklarda 

etkinlik olarak da tanımlanmaktadır) girdi kaynaklarının yarattığı etkiyle ilgili 

olup kaynakların gerçekte ne kadar kullanıldığını göstermektedir. 

Matematiksel gösterimi standart girdi/fiili girdi şeklinde formülize edilen 
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etkenlik, kaynakların kapasite kullanım düzeylerini göstermektedir (İleri, 

1999). Sağlık sektöründe etkenlik; ilaç, tıbbi cihaz, cerrahi prosedür veya bir 

halk sağlığı müdahalesi gibi belirli bir müdahalenin ideal veya kontrollü 

koşullar altında faydalı bir değişim veya terapötik etki yaratma kapasitesini 

ifade eder. Dolayısıyla etkenlik,  teknoloji ile etkileri (gerçekte işe yarayıp 

yaramadığı) arasındaki teknik ilişkiyi tanımlar (Burches ve Burches, 2020).   

Bir teknolojinin çalışıyor olması ya da pratikte ne kadar faydalı 

olacağı etkenlikle ilgili koşullardır. Örneğin X ilacı işe yarayabilir mi? sorusu 

etkenliği test etmeye yöneliktir (Kumar, 2014). Ancak, sağlık teknolojileri 

etkinliğinin/etkenliğinin değerlendirilmesinde homojen koşulların sağlanması 

ve araştırma çerçevesi doğru tanımlanmalıdır. Bu durum aynı zamanda 

etkinliği ölçmenin temel kriteridir. Örneğin yeni bir anti-diyabetik ilacın 

etkinliğinin test edilmesinde seçilen katılımcıların hipertansiyonu olmayan, 

kolesterol seviyesi uygun, normal böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına sahip 

olmaları gerekmektedir. Ayrıca, katılımcılara ideal koşullarda davranılmalıdır. 

Dolayısıyla bu tür bir klinik çalışma, ideal koşullarda ilaçlar ile sonuç (kan 

şekeri düzeyi) arasındaki ilişki hakkında güçlü kanıtlar sunar. Bu durum aynı 

zamanda etkinlik/etkenlik kavramı tanımındaki “belirli ya da ideal koşullar” 

varsayımını da yerine getirecektir (Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2017).  

Etkenlik, bir teknolojinin belirli/ideal koşullar (randomize kontrollü 

çalışmalar, plasebo çalışmaları vb.) altında ne kadar iyi işlediğini gösterir. 

İstenen sonucu doğurmaya yönelik kaynak örgütlenmesi ve potansiyeli, 

etkenlik kavramının temel varsayımıdır. Bir çıktı, 3 işgücüyle 

yapılabilecekken 5 işgücüyle yapılması etkenlikle ilgili sorun yaratacaktır 

(Goodman, 2014). Fakat sadece girdi bileşimleri doğrultusunda etkenlik 

varsayımlarını değerlendirmek sağlık hizmetlerinde doğru sonucu vermez. 

Örneğin safra kesesi ameliyatında hedeflenen komplikasyon oranı %3 

aralığında belirlenmiş olsun. Açık ve laparoskopik kolesistektominin yapıldığı 

bir operasyonda daha az kaynak ve maliyet girdilerini gerektirmesi varsayımı 

ışığında açık cerrahi tekniğin kullanılması durumunda etkenlik varsayımı 

sağlanmış olur. Ancak bir müdahaleyi salt somut girdi ve çıktılar bağlamında 

düşünmek gerçek anlamda etkinlik koşulları sağlanmamış olacaktır. Adı 

geçen bu cerrahi teknikler aynı zamanda onları kullanan personel maliyetleri, 

hastanın yaşam konforunda ve yaşam kalitesinde yarattıkları etkiler ile diğer 

olası sonuçları bağlamında da düşünülmelidir. Dolayısıyla, etkinliğin 

belirlenmesinde ya da ölçümünde verimlilik, etkililik ve değer gibi diğer 

ilkeler de süreçte göz önünde bulundurulmalıdır (Endonezya Sağlık 

Bakanlığı, 2017). 
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3. ETKİLİLİK  

Etkililik (effectiveness); arzu edilen hedeflere ya da çıktılara ulaşma 

derecesidir. Bir etki yaratma kabiliyeti olarak tanımlanan etkenliğin tersine 

etkililik, hedeflenen etkidir. Etkenlik, bir müdahalenin ya da teknolojinin 

klinik çalışmalarda ve laboratuvar ortamında (ideal koşullar) ne kadar iyi 

işlediğiyle ilgili bir kavram iken; etkililik bu müdahalenin ya da teknolojinin 

pratik sonuçları üzerine odaklanmaktadır. Örneğin X ilacı gerçek hayatta işe 

yarar mı? sorusu, etkililiği tespit etmeye yöneliktir.  Daha açık bir ifadeyle 

eğer bir teknoloji etki yaratma kabiliyetine sahipse (ulaşılabilir maksimum 

fayda) bu etkenlik olarak tanımlanırken, bu teknoloji beklenen ve istenen bir 

etki üretme yeteneğine (elde edilen fayda) sahipse etkili olarak 

tanımlanmaktadır. Etkililik ilkesi genellikle ekonomik değerlendirme yöntemi 

olan maliyet-etkililik bakımından ölçülmekte ve raporlanmaktadır (Busse ve 

ark., 2002; Kumar, 2014).  

Bir müdahalenin planlanan etkisi ile gerçekleşen etkisi arasındaki 

ilişkiyi veren etkililik ilkesinde teknolojinin bireyin vücut fonksiyonlarında, 

yaşam kalitesinde, çalışma yeteneğinde, genel faydalar ve zararlar ile 

mortalite ve morbidite gibi ölçüm, karşılaştırma ve analiz gibi klinik etkisi 

bağlamında değerlendirilmektedir (Ashcroft, 2002). Etkililik ilkesinde 

hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesi olduğundan kaynakların tedariki ve 

kullanımı öncelikli değildir. Ancak her ne kadar hedeflenen çıktı olsa da 

elbette ki girdilerin de belirli bir maliyetle karşılanması arzu edilir (Ağırbaş, 

2016). Çıktı yönelimli bir etkinlik ilkesi olması nedeniyle etkililik kavramının 

matematiksel gösterimi, planlanan çıktı/gerçekleşen çıktı olarak formülize 

edilmektedir (İleri, 1999).  

Etkililik çalışmaları, program çıktılarını etkileyen kalite uygulamaları 

gibi önemli faktörlere odaklanmaktadır. Etkililik, ortalama bir uygulamada 

meydana gelen bir iyileşmenin, en iyi tedavi kompozisyonu (etkenlik) 

verilseydi meydana gelebilecek olan iyileşmeye oranıdır (Flay ve ark., 2005). 

Genel veya rutin koşullar altında belirli bir problem için bir sağlık 

teknolojinin kullanılmasının faydasını ifade eder. Örneğin bir klinik deneme 

çalışmasında belirli bir ilacın aynı tedavide kullanılan kontrol grubuyla 

uygulamada sağladığı çıktılar bakımından değerlendirilmesi (Endonezya 

Sağlık Bakanlığı, 2017) etkililikle ilgili güçlü kanıtlar sağlayabilir. Bu 

bakımdan etkililik, gerçek hayatta bir teknolojinin uygulanmasının istenen 

etkileri (tanılardaki değişiklikler, değiştirilmiş yönetim planları, sağlıkta 

iyileşme) ne ölçüde gerçekleştirdiğiyle ilgilidir. Etkinlik, gözlemsel 
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çalışmalar, yerel ve ulusal veri tabanları yardımıyla değerlendirilebilir 

(Burches ve Burches, 2020).   

Sağlık teknolojilerinin klinik etkililik boyutu aslında teknoloji 

değerlendirmesi genelde iki temel soruya yanıt aramaya çalışır: İlgili teknoloji 

ideal koşullarda çalışıyor mu? Uygulamada bu teknoloji, olağan koşullar 

altında çalışıyor mu? Birinci soruya verilecek yanıt, teknolojinin etkenlik 

(efficacy) ile ilgili varsayımlarını yerine getirmektedir. Sağlık teknolojisinin 

ideal/kontrollü koşullarda (bir randomize kontrollü çalışma protokolü 

kapsamında vb.) zarardan çok fayda sağlamaya yönelik olmasıdır. İkinci 

soruya verilecek yanıt ise teknolojinin etkililiğine (effectiveness) vurgu 

yapmaktadır. Sağlık teknolojisinin olağan/normal koşullar altında (bir 

hastanede doktor tarafından verilen ayakta bakım hizmeti vb.) uygulandığında 

zarardan çok fayda sağlamaya yönelik olmasıdır (Haynes, 1999). 

Literatürde sıklıkla karıştırılan etkenlik/etkinlik (efficacy) ve etkililik 

(effectiveness) ile ilgili aşağıda verilen örnek açıklayıcı olacaktır:  

 

“İdeal koşullarda ya da kontrollü ortamlarda (klinik laboratuvar) 

yapılan bir plasebo çalışmasında X aşısı, Y hastalığının giderilmesinde etkisi 

%95,0 olduğu test edilmiş olsun. Bu durum etkinlik (efficacy) koşullarının 

sağlandığını göstermektedir. X aşısı gerçek hayatta yani Y hastalığının 

önlenmesinde toplumsal tabanda ya da bireysel bazda uygulandığında eğer 

aynı etki başarısını ya da daha fazlasını sağlayabiliyorsa aşının etkili 

(effectiveness) olduğu söylenebilir”.  

4. VERİMLİLİK  

Verimlilik (efficiency); belirli bir kaynak girdisi ile en yüksek çıktı 

elde etmeyi ifade eden bir üretkenlik bileşenidir. Optimal girdi ve mal/hizmet 

miktarları arasındaki ilişkiyi belirtir (Peacock ve ark., 2001). Verimlilik, 

tüketilen kaynaklar ile bu kaynakların sonuçları arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. Dolayısıyla basit matematiksel gösterimi girdi/çıktı şeklinde 

sayısallaştırılmaktadır. Herhangi bir sağlık programı ya da müdahalenin belirli 

ve sınırlı bir kaynak kümesiyle yüksek sağlık kazanımlarının elde edilmesi 

amaçlanmaktadır (Neyt, 2014). Bu bakımdan verimlilik, yaşam süresi ve 

yaşam kalitesi gibi sağlık sonuçlarını da dikkate almaktadır (Burches ve 

Burches, 2020). 

Sağlık sektöründe verimlilik; girdi unsurları olan zaman, para ve diğer 

kaynaklar ile hasta ziyaretleri, ilaçlar ve hasta kabulleri gibi sağlık hizmetleri 

sonuçları ile önlenebilir ölümler, fonksiyonel durum ve kan şekeri kontrolü 
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gibi klinik sonuçların göreli oranını ifade etmektedir. Verimlilik, etkinlik ve 

etkililiği kaynak kullanımıyla ilişkilendiren ekonomik bir kavramdır. Ancak 

bu noktada dikkatli olunmalıdır. Örneğin verimlilik; bir ilacın bireylere ya da 

topluma, maliyetine değip değmeyeceği ile ilgilidir. En iyi kanıtlara dayanan 

en etkili tedavi, en uygun maliyetli seçenek olmayabilir ve hastalar tarafından 

kabul edilmeyebilir (Burches ve Burches, 2020). 

 Donabedian (1990), sağlıkta çıktı kalitesinden ödün vermeksizin 

belirli bir maliyetle sağlıkta daha fazla iyileşmelerin yapılması ya da aynı 

derecedeki iyileştirmeyi daha düşük bir maliyet ile ulaşılması durumunda 

verimliliğin sağlanmış olacağını belirtmiştir. Ancak sağlık hizmetlerinde çıktı 

kalitesi ve çıktının tanımlanması zordur (Kumar, 2014). Bu neden sağlık 

sektöründe verimlilik konusunda yapılan çalışmalar genelde mikro düzeyde 

analizleri içermektedir. Bunun temel nedeni çıktının homojen olmaması, 

yeteri kadar tanımlanamıyor olması, sağlık kurumlarına göre, hatta aynı 

kurumdaki servislere göre çok farklı hastalık ve olgularla ilgilenilmesinden 

kaynaklanmaktadır (Çelik, 2011).  

Verimlilik (efficiency) ve etkililik (effectiveness) kavramlarının 

literatürde çoğu kez birbirlerinin yerine ikame edildiği görülmektedir. Bu iki 

kavram arasındaki farkı ve ayıcı varsayımı şöyle bir örnek üzerinde 

belirtmekte fayda vardır.  

 

“Benzer özellikleri ve benzer şikâyetleri olan iki hastadan birincisi A 

hastanesinde muayene ve tedavi olup 4 günde şifa ile taburcu olsun, ikinci 

hastanın da B hastanesinde muayene ve tedavi olup 3 günde şifa ile taburcu 

olduğu varsayılsın. Her iki hastane hastalarını şifa ile taburcu ettiklerinden 

sonuç olarak amaçlarına ulaşmış sayılırlar ve ikisi de etkilidir. Ancak B 

hastanesi amacına daha az kaynak kullanarak ulaştığı için daha verimlidir 

şeklinde değerlendirilir” (Ağırbaş, 2016). 

 

Verimlilik, gerek sağlık sektöründe ve gerekse de diğer üretim ve 

hizmet sektörlerinde önemi giderek artan bir kavramdır. Hem kaynak 

kullanımı gibi girdi unsurlarının hem de bu girdilerin meydana getirdiği 

çıktılar ve bu çıktıların etkilerinin bir fonksiyonu olması, planlama ve dağıtım 

kararlarında temel referans alınabilecek bir etkinlik ölçütüdür. Bir performans 

ölçüm ve denetimim mekanizması olan verimlilik Şahin’in de (2008) belirtiği 

üzere ‘ölçemediğinizi yönetemezsiniz’ algısı ile sayısal düşünme ve karar 

alma gerekliliği doğrultusunda işletmelerde giderek uygulama alanı 

bulmuştur. Bu bakımdan sağlık hizmetlerinde kaynak ve çıktılar arasında 
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verimliliğin nasıl belirlendiğine yönelik bir takım ölçüm teknikleri 

geliştirilmiştir. Verimlilik ölçüm yöntemleri literatürde veri zarflama analizi, 

oran analizleri, regresyon analizleri gibi bir takım sayısal karar verme 

yöntemleriyle yapılmaktadır.  

5. EKONOMİKLİK  

Ekonomiklik (economical); sağlık hizmetleri üretiminde kullanılmak 

üzere tedarik edilen girdi parametreleri ile ilgili teknik bir kavramdır. Çıktı 

kalitesinden ödün vermeksizin en uygun fiyatla girdileri sağlamak 

ekonomiklik kavramıyla ifade edilmektedir. Hastanelerde otomasyon 

sistemlerinin kurulması, ilaç, tıbbı malzeme, mamografi, anjiyografi ve dijital 

röntgen cihazı gibi tıbbi teknolojilerinin tedarikinde ekonomiklik ilkesi 

dikkate alınmalıdır. Yeteri kadar piyasa araştırılmasının yapılmaması sonucu 

bu teknolojilerin yüksek maliyetle temin edilmesi ya da çıktı kalitesinden 

ödün verilerek düşük fiyat ile alım yapılması etkinsizlik koşullarını yaratır. Bu 

etkinsizlik koşulları hizmet maliyetlerine yansıyacağı gibi hastanın yaşam 

konforunda da olumsuzluklara yol açacaktır (Ağırbaş, 2016).  

6. ÜRETKENLİK  

Üretkenlik (productivity); verimlilik ile sıklıkla karıştırılmakta ya da 

aynı anlamda kullanılmaktadır. Oysaki üretkenlik belirli bir kaynak girdisiyle 

daha fazla çıktı elde etme süreci olarak tanımlanmakta ve etki alanı daha çok 

çıktı unsurları olan bürüt/genel bir ölçüttür (Peacock ve ark., 2001). Mevcut 

işgücü, zaman, makine ya da materyallerle daha fazla mal ve hizmet bileşimi 

nasıl başarılabilir sorusuna yanıt arar. Verimlilik ise daha az ile daha çoğunu 

(doing more with less) nasıl yaratabiliriz sorusuna yanıt aramaya çalışır ve 

çıktılardan çok girdi bileşimlerine öncelikle odaklanmaya çalışır. Fakat her iki 

kavram da performansla ilgili ölçütler olup matematiksel gösterimleri 

çıktı/girdi olarak tanımlanır ve literatürde sıklıkla birbirlerinin yerine ikame 

edilmektedirler (Jayamaha ve Mula, 2011).  

Üretkenlik çıktıların miktarıyla ilişkili bir kavramken, verimlilik 

çıktıların yanı sıra bu çıktı kalitesi ve yalın uygulamalarla da ilişkili bir 

kavramdır. Örneğin belirli bir zamanda elde edilen 100 birimlik bir üretim 

üretken olabilir ancak, bu 100 birimlik üretimin 25 birimi kalite standartlarını 

karşılamamaktan dolayı reddedilirse burada verimlilikten bahsetmek pek 

mümkün olmayacaktır (setapp.com). Üretkenlik salt çıktı ve girdi ilişkisini 

gösteren teknik bir kavram iken; verimlilik daha fazla gereksinimleri karşılar. 

Bu nedenle verimli bakım, minimum kaynak kombinasyonu kullanarak kabul 
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edilebilir bir kalite standardında hizmet üretmeyi hedeflemektedir (Özcan, 

2005).  

 

 
Şekil 1. Etkinlik, Etkililik, Verimlilik, Üretkenlik Arasındaki İlişki (blogspot.com) 

 

Aslında birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisinde olan etkenlik, etkililik, 

verimlilik ve üretkenlik gibi etkinlik göstergesi kavramları arasındaki fark 

basit bir şekilde tanımlanabilir (Şekil 1). Etkenlik, süreç içinde gerekli 

kaynakların kullanılması oranını ve doğruluğunu belirtmektedir. Etkililik ise 

kaynakların belirli bir süre zarfında çıktı üretme kapasitesiyle ilgili bir 

durumdur. Dolayısıyla etkililik ne kadar kaynak kullandığımız ya da bu 

kaynakları ne kadar verimli kullandığımızla ilgili net veriler sağlamaz. Bu 

durumda üretkenlik ve verimlilik kavramları devreye girer. Üretkenlik, elde 

edilen çıktılar ile bu çıktıların üretiminde kullanılan kaynakların bir 

fonksiyonu olup verimlilik ölçümü hakkında veriler sağlar. Üretkenlik, 

üretilen çıktı miktarının ya da ortaya çıkan hizmetin kullanılan kaynak 

miktarına kıyaslanmasıyla elde edilir. Verimlilik ise çıktının parasal değerinin 

girdi maliyetlerine kıyaslayarak (Peacock ve ark., 2001; Kassam ve 

Mohammed Ali, 2017;blogspot.com) somut çıktıların yanı sıra bu çıktıların 

sonuç ve olası etkileri mantığına dayanmaktadır.  

7. OPTİMALLİK 

Optimallik (optimality); kavram olarak ‘en iyi’, ‘ideal’ ifadelerine 

karşılık gelir ve sağlıktaki iyileştirmeleri, bu iyileştirmeleri sağlayan 

kaynaklarla dengelemesi olarak tanımlanmaktadır. Girdi-çıktı dengesine 

dayanan optimalite ile hizmet üretim sürecinde kaynaklarda gözlenen her bir 

artış diğer taraftan beklenen faydayı da artıracaktır. Donabedia’a (1990) göre 

hizmet üretiminde kaynak kullanımı artırılsa da daha fazla iyileşmenin 

yapılamadığı bir noktaya ulaşılır. Bu nokta maksimum etkili nokta olarak 
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kabul edilmektedir. Bu noktadan sonra her bir ilave girdi, çıktı düzeyinde 

herhangi bir pozitif değişim yaratmayacaktır. İşte bu noktada optimallik 

varsayımı meydana gelmektedir. Buradan hareketle daha fazla kaynak 

kullanımının daha iyi bir çıktı anlamına gelmediği, belirli bir hizmeti 

üretmede kaynak kullanımının da bir sınırının olduğunu göstermektedir.  

 

 
Şekil 2. Tedavi Eğrisi Düzlüğü (Mark ve Hlatky, 2002). 

 

En iyi kaynak kullanımı ile hizmet üretme ve iyileştirme arasındaki 

ilişkiyi gösteren optimallik ilkesini “tedavi eğrisi düzlüğü” ile açıklamada 

yarar vardır. 1970’li yıllarda bir sağlık ekonomisti profesörü olan Alain 

Enthoven, sağlıktaki gereksiz ve atıl durumları sağlık statüsü ve kaynak 

kullanımı arasındaki ilişki üzerinde tanımlamıştır. Enthoven, sağlık 

hizmetlerinin artışına paralel olarak sağlık çıktısında da belirgin iyileşmeler 

meydana gelir hipotezini kurmuştur. Fakat belirli bir noktadan sonra hizmetin 

iyileştirilmesi amacıyla ilave her bir girdi (finansal, teknoloji, işgücü ilaç vb.) 

beklenen faydayı (iyilik hali, yatan hasta günü, ağrının hafifletilmesi, toplam 

kalitede iyileşme vb.) meydana getirmediğini, aksine zararlı sonuçları 

meydana getirdiğini gözlemlemiştir. Sonuç olarak “Enthoven düzlüğü” olarak 

da bilinen tedavi eğrisi düzlüğü, hizmet üretiminde ya da kaynak dağıtımında 

her bir ilave girdinin ek bir fayda sağlayamayacağı son noktayı (Mullner, 

2009) ifade etmektedir.  

Tedavi eğrisi düzlüğü, kişiye müdahale sayısı veya kullanılan sağlık 

kaynakları ile sağlık statüsü arasında her zaman pozitif bir ilişkinin olmadığını 

göstermektedir. Sağlık hizmetlerinde yapılan müdahaleler belirli bir noktadan 

sonra progresif değil regresiftir yani eğrisel karakterlidir.  Şekil 2’de 

görülebileceği üzere kaynakların artışına paralel olarak hizmet çıktısında da 

belirgin bir artış söz konusudur. Ancak B noktasından sonra her bir ilave girdi 
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sağlık statüsü üzerinde belirgin bir iyileşme sağlamamaktadır. B noktasından 

sonra ya ilave girdilerin etkisi nötrdür ya da her ilave müdahale veya kaynak 

kullanımı sağlık statüsünde azalmaya neden olacaktır. İşte B noktası tedavi 

eğrisi düzlüğü olarak optimal girdi-çıktı ilişkisini belirtmektedir (Mark ve 

Hlatky, 2002).  

Kaynakların en uygun şekilde kullanılarak etkinlik varsayımlarını 

yerine getiren optimalite kavramı, bir kapasite kullanım türü olan optimum 

kapasite ile de açıklanabilir. Her ne kadar ölçek ekonomilerinin temel 

karakteristik özelliğini yansıtan ve üretim miktarı ile maliyetler arasındaki 

ilişkiyi gösterse de optimum kapasite, sağlık hizmetlerinde etkinlik 

varsayımları için önemli bir örnektir. Şimşek ve Çelik (2018) optimum 

kapasiteyi, bir kurumun belirli bir maliyet düzeyinde üretebileceği mal-hizmet 

miktarı olarak tanımlamışlar. Optimum kapasitenin altında ya da üstünde bir 

üretim, maliyet giderlerini artırarak etkinsizliğe neden olur. Belirli bir noktaya 

kadar üretimin artışına bağlı olarak üretim birim başına düşen maliyet 

giderleri düşüş eğiliminde olur. Ancak bu azalmanın da bir sınırı vardır. 

Optimum üretim noktasına varıldıktan sonra maliyet giderlerinin azalması 

durur ve bu noktadan sonra üretim başına maliyetler artmaya başlar. Söz 

konusu kritik nokta “başa başnoktasıdır” ve girdi ile çıktı arasındaki ideal 

noktayı yansıtmaktadır (Bulut, 2004; Şimşek ve Çelik, 2018).  

Piyasa dengesi de aslında kaynakların kullanımına yönelik etkinlik 

varsayımları konusunda veriler sağlayarak optimallik hakkındaki yaklaşımları 

pekiştirmektedir. Arz ve talep koşulları denkleştirildiğinde piyasa dengesi 

sağlanmış olur. Arz kanadında üreticiler (hizmet sağlayıcılar, kaynaklar vb.) 

daha fazla üretmek isteyecekler ve bu ürettiklerini daha yüksek bir fiyat 

düzeyinde transfer etmek isteyeceklerdir. Ancak talep kanadında yer alan 

tüketiciler (hizmet satın alıcılar, çıktılar vb.) faydalarını maksimize etmek için 

üretilenleri daha düşük bir fiyattan talep ederler. Sonuçta her ikisi de belirli 

bir noktada optimal denilebilecek bir etkinlik düzeyinde kararlaşacaklardır. 

İşte bu noktada hem arz kanadının hem de talep kanadının istekleri 

karşılanacak ki burada optimallik varsayımları yerine getirilmiş olur (Kara ve 

Kurutkan, 2018). Ancak sağlık hizmetlerinin sınırlı arz kaynaklarına sahip 

olması varsayımı, talebin büyük bir kısmının sağlık profesyonellerince 

belirlenmesi ve asimetrik bilgi gibi ayırıcı özellikleri piyasa dengesi 

koşullarını zorlayacaktır. Bu durum dağıtım kararlarını da etkileyerek dağıtım 

etkinliği sorunlarını yaratmaktadır (Şimşek ve Çelik, 2018). 

Optimallik koşullarıyla ilgili diğer varsayım Pareto etkinliğidir. 

Pareto etkinliği kaynakların yeniden dağıtımıyla ilgili olup hiç kimsenin 
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refahında bir azaltmaya gidilmeksizin toplumda en az bir kişinin refahını 

artırmanın olanaklı olduğu bir noktada gerçekleşir. Normal koşullarda bir 

bireyin refahının artırılabilmesi ancak diğerinin refahının azaltılması gerekir. 

Dolayısıyla Pareto etkinliği gerçekleştiğinde kaynaklar en etkin şekilde 

gerçekleşmiş olur (Köktaş, 2014). Pareto etkinliği hem teknik dağıtım hem de 

dağıtımsal etkinlikle yakın ilişkilidir. Burada uygun kaynak bileşimleri 

kullanıldığı gibi kaynakların dağıtımı sonucu bireylerin beklenen ihtiyaçları 

da en uygun şekilde yerine getirilmiş olur. Ancak unutulmamalıdır ki gerek 

piyasa dengesi gerekse de Pareto etkinliği, sağlık hizmetlerinin kendilerine 

has özelliklerinden dolayısı uygulanabilirliği kısıtlıdır. Bu varsayımlar ancak 

tam rekabet koşullarında meydana gelir. Burada sadece optimallik koşullarına 

örnek olması bağlamında ele alınmıştır.  

8. SONUÇ  

Etkinlik kavramı, sağlık hizmetlerinde kaynakların 

değerlendirilmesinde ve ölçülmesinde kullanılan geniş bir kavramdır. 

Kaynakların yaratılması, dağıtılması ve kullanılması ile sonuçlarının 

değerlendirilmesi gibi süreçlerde dikkate alınması gereken kapsamlı bir 

ifadedir. Etki, etkenlik, etkililik, verimlilik, üretkenlik ve optimallik gibi 

kavramlar etkinlik üst başlığı altında değerlendirilebilecek fonksiyonlardır. 

Literatürde sıklıkla bir birlerinin yerine kullanılan bu kavramların içerdikleri 

anlamları doğru tanımlamak ortak bir terminolojinin oluşmasına katkı 

sağlayacaktır. Hizmet sunumu ve verilen hizmetin değerlendirmesinde 

etkinlik fonksiyonlarının içerdikleri anlam bakımından dikkate almak faydalı 

olacaktır. Bu kavramların her birinin hizmet üretim süreçlerinin hangi 

aşamasında ne anlama geldikleri ve nasıl yorumlanması gerekliliği doğru 

sonuçların üretilmesine ve rasyonel kararların alınmasına imkan tanıyacaktır.   
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GİRİŞ 

Fosil terimi, doğal süreçlerle gömülen ve daha sonra kalıcı olarak 

korunan herhangi bir organizmayı veya organizmanın bir bölümünü 

tanımlamak için kullanılır (Briggs, 2003). Bunlar, iskelet materyalini, bitki 

kalıntılarını ve ayrıca iz fosillerini içerir (Bromley, 2012). Fosilleşme süreci, 

genellikle hassas yapıların korunmasını sağlayan organik bir materyaldeki 

kimyasal ve/veya fiziksel değişiklikleri içerir (Rieradevall ve Brooks, 2001). 

Fosiller, makrofosiller ve mikrofosiller olarak ikiye ayrılır. Bu ayrım çalışma 

için bir mikroskobun gerekli olup olmamasına bağlıdır. Makrofosillerin 

(örneğin hayvan kemikleri, tahta, yumuşakçalar) ayrıntılı incelemesi 

genellikle mikroskop veya tarayıcı altında yapılır, ancak bunlar çıplak gözle 

de görülebilirler. Buna karşılık, mikrofosiller sadece mikroskop kullanılarak 

tespit edilebilir ve tüm çalışma boyunca bir mikroskop kullanılmasını 

gerektirir (Birks, 2002). 

Fosil kanıtlar, geçmişteki ortamsal koşulların belirlenmesinde önemli 

bir unsurdur (Lowe ve Walker, 2015). Fosil kanıtlar ayrı ayrı tanımlansa da, 

farklı dolaylı verilerden elde edilen kanıtlar iklimsel veya ortamsal koşulların 

belirlenmesi için bir temel oluşturmak üzere birleştirilir (Oldfield vd., 2003; 

Walker vd., 2003).  

Kuvaterner çökellerinde bulunan makrofosillerden biri bitki 

makrofosilleridir (Şekil 1). Bitki makrofosilleri, diasporlar (tohumlar, 

meyveler, sporlar), yapraklar (yaprak zarları, yaprak dikenleri vb.), 

tomurcuklar, tomurcuk pulları, çiçekler, soğancıklar, rizomlar, kökler, doku 

parçaları, ağaç kabuğu ve odun vb. gibi bitkisel parçalardır (Grosse-

Brauckmann, 1986; Wasylikowa, 1986). Odun kalıntılarının boyutları küçük 

dallardan veya parçalardan köklere ve gövdelere kadar değişebilir (Birks, 

2002). Bunlar, anaerobik koşulların oluştuğu göl tortularında ve turba 

tortularında en iyi şekilde korunurlar, ancak bunlar nehir tortularında, mağara 

tortularında, gömülü topraklarda ve meyve ve tohumların karbonize olmuş 

kalıntılarının sıklıkla bulunduğu arkeolojik alanlardaki çöplüklerde de 

bulunurlar (Jones ve Colledge, 2001). Büyük ağaç kalıntıları genellikle 

'megafosiller' olarak adlandırılır ve genellikle turba yatakları ile  nehir 

kıyılarında bulunur (Eronen vd., 1999). Bunların dışında, yosunlar (Dickson, 

1973; 1986; Janssens, 1990), ciğer otları, likenler (Sernander, 1918), deniz 

yosunları, Charophytes (makroalgler) ve Siyanobakteriler (Birks vd., 1976) de 

makrofosiller olarak bulunabilir (Pedersen ve Bennike, 1992).  
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Şekil 1. Bitki makrofosilleri; A–C, kozalaklı ağaçlara ait dal parçaları ve sarmal 

haldeki yaprakları, D: B'deki yapının uzunlamasına bir kesiti, E: Küçük bir dalın 

enine kesiti; dış kabuk ve büyüme halkaları, F, G: Eğreltiotu yaprakları. H: Yaprak 

parçası (Martins vd., 2022) 

Bitki makrofosillerinin bitki örtüsü tarihini araştırmak amacıyla 

kullanılması 19. yüzyıla kadar uzanır. Bu yöntem polen analizinin 

geliştirilmesinden önce floristik ve bitki örtüsü tarihini incelemek için 

kullanılan tek yöntemdi. 1920'lerde polen analizinin geliştirilmesinden sonra, 

bitki makrofosillerinin kullanımı azaldı ve tanımlama konusunda uzman olan 

Knud Jessen ve öğrencileri G. F. Mitchell ve W. A. Watts bu çalışmaları 

sürdürdü (Jessen ve Milthers, 1928; Watts, 1959). Bu araştırmacılar bitki 

örtüsü tarihini belirlemek için bitki makrofosillerini polen analizi ile birlikte 

kullandılar. 1960'lardan itibaren, polen analizinin sınırlamalarının fark 

edilmesi sonucunda iki tekniğin birbirini tamamlayıcı olması nedeniyle bitki 

makrofosillerinin kullanımı tekrar artmıştır. Kuzey Amerika'da Watts, ilk 

diyagramları oluşturdu, Baker (1965), Watts ve Winter (1966) tarafından 

hazırlanan stratigrafik makrofosil analizini geliştirdi ve bunu Watts ve Bright 

(1968), Wright ve Watts (1969), Dickson (1970) gibi diğer birçok çalışma 

izledi. Watts (1979) makrofosil tekniklerini polen çalışmalarıyla tamamen 

entegre etmiştir (Watts, 1978; Birks, 1980, Birks ve Birks 1980; Wasylikowa, 

1986). Bu araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda göl çökellerindeki bitki 

makrofosillerinin paleolimnolojide, geçmişteki bitki örtüsü, ekosistem ve 

iklim özelliklerinin belirlenmesindeki kullanımlarını ve önemini 

vurgulamışlardır. 

Bu çalışmada, bitki makrofosil kayıtlarının Kuvaterner döneminde 

meydana gelen ortamsal koşulların belirlenmesinde hangi yönde katkıda 

bulunduğu, bunların kullanım alanları, polen çalışmalarına katkısı ve genel 

özelliklerinin irdelenerek belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

 

 



91 | SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 

 

 

1. BİTKİ MAKROFOSİLLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Bitki makrofosilleri genellikle orijinal büyüme noktasına yakın bir 

yerde birikir ve özellikle bataklık ve turba alanlarında yerel bitki örtüsü 

toplulukları hakkında önemli bilgiler sağlarlar (Wick ve Tinner, 1997). 

Bunlar, Holosen döneminde meydana gelen ağaç sınırındaki yükselti 

değişimlerini, Holosen bitki örtüsünün bölgesel modellerini (Baker, 2000), 

Kuvaterner buzul dönemlerindeki bitki örtüsü ve iklim değişimlerini (Birks, 

1993; Birks, 2003) ve tarih öncesi ekonomilerin doğasını belirlemek için 

kullanılmıştır (Moore vd., 2000; Weiss ve Kislev, 2007). Bitki 

makrofosillerinin, Kuvaterner’deki soğuk dönemlerde yayılış gösteren bitki 

örtüsünün araştırılmasında özellikle değerli olduğu kanıtlanmıştır, çünkü bu 

dönemlere ait olan polen verileri genellikle azdır (West, 2000). 

Palinolojinin geçmişteki bitki örtüsünü, iklimi ve arazi kullanımını 

belirlemedeki muazzam başarısına rağmen, bazen polen verileri tek başına 

geçmişteki bitki ekolojisi hakkındaki tüm sorularımızı yanıtlamaya 

yetmeyebilir (Birks, 2007). Tamamlayıcı bilgi kaynaklarının değeri, tohum, 

yaprak ve odun gibi çıplak gözle görülebilen bitki kalıntıları örnekleri ile net 

bir şekilde gösterilmiştir. Polenle ilgili araştırma tekniklerinin çoğu aynı 

zamanda bitki makrofosilleri ve aslında diğer organizmalar için de geçerlidir. 

Bununla birlikte, bitki makrofosilleri polenden daha büyük olduğu için daha 

büyük numune hacimleri gereklidir ve bitkinin korunan kısımlarının çok 

çeşitli olması nedeniyle sayım istatistikleri daha zordur (Grosse-Brauckmann, 

1986). Ancak polenle karşılaştırıldığında bitki makrofosillerinin birtakım 

avantajları vardır (Birks ve Birks, 2000). Bitki makrofosilleri bir bitkinin 

üreme aşamasını değil de, bir zamanlar yaşayan bitkinin doğrudan bir 

parçasını oluşturmaları nedeniyle, genellikle tür düzeyinde tanımlanabilirler 

ve bunlardan çıkarılabilecek ekolojik çıkarımlar nispeten daha nettir (Weiss 

ve Kislev, 2007). Polen tanelerinin aksine, makrofosiller kaynak 

noktalarından uzağa taşınmazlar ve yerel varlıkları daha büyük bir güvenle 

varsayılabilir (Jackson, 1989). Böylece zayıf polen üretimi veya dağılımı olan 

bitkilerin kayıt altına alınmasına da yardımcı olabilirler. 

Arkeolojik alanlarda, bitki makrofosilleri genellikle, geçmişteki insan 

toplulukları tarafından kullanılan bitkilerin doğrudan bir göstergesini 

oluşturan, kömürleşmiş tohumlar veya odun kömürü şeklinde bulunur 

(Pearsall, 2000; Celant vd., 2015). Odun kömürü çalışmaları, yerel bitki 

örtüsü değişiklikleri hakkında polen analizi ile elde edilen verileri 

tamamlayan faydalı bilgiler sağlayabilir (Emery-Barbier ve Thiébault, 2005; 

Kabukcu vd., 2021). Kömür parçacıkları arkeolojik alanların yanı sıra göl 
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tortularında ve turba bataklıklarında da bulunur (Patterson vd., 1987; 

Whitlock ve Larsen, 2002; Conedera vd., 2009), ancak makroskobik olmaktan 

ziyade mikroskobik parçalar olarak bulunur. Bu kömürler küçük boyutta 

olmaları nedeniyle genellikle bitki taksonunun tanımlanması mümkün değildir 

ancak bunlar yangın geçmişi hakkında çok önemli bilgiler sunar (Bennett vd., 

1990; Colombaroli vd., 2008; Turner vd., 2008). 

Turba yatakları neredeyse tamamen bitki makrofosillerinden oluştuğu 

için bu sahalar bu tür çalışmalar için oldukça önemlidir. Turba bataklığı 

karotlarındaki Sphagnum yosunu ve fundalık bitkilerinin (örneğin Calluna, 

Eriophorum) kalıntıları, bataklık yüzeyinin geçmiş dönemlerde barındırdığı su 

varlığının ve buna bağlı olarak da hidro-iklim koşullarındaki değişikliklerin 

iyi bir göstergesini sağlar (Charman, 2002). Birçok bitki, genellikle 

mikroskobik fitolitler (bitkinin çürümesinden sonra da devam eden ve 

silikadan meydana gelen katı, mikroskobik yapılar) oluşturur. Sağlam 

oldukları için arkeolojik tabakalarda, topraklarda ve göl sedimanlarında iyi bir 

şekilde hayatta kalırlar ve bitkinin karbondan meydana gelen kısımları 

oksitlenip kaybolmuş olsa bile geçmişteki bitki örtüsünü belirlemek için 

kullanılabilirler (Piperno, 2006). Bu teknik, özellikle sazlık, tahıl ve çim otları 

gibi monokotiledon bitkilerde (tek çenekli otsu bitkiler), yüksek buharlaşma-

terleme oranlarının fitolit oluşumunu teşvik ettiği tropik ve kurak arazi 

bölgelerinde özellikle faydalı olmuştur. Büyüme dönemindeki toprak ve su 

koşulları, silisleşen bitki hücrelerinin sayısını ve türünü de etkilemektedir. Bu, 

araştırmacıların Neolitik zamanlara kadar, sulama ile yetiştirilen tahıl 

mahsulleri ile yağmurla beslenenler arasında ayrım yapmalarını sağlamıştır 

(Rosen ve Weiner, 1994). 
 

2. BİTKİ MAKROFOSİLİ YÖNTEMİ 

Bitki kalıntıları organik bir materyal olması nedeniyle yalnızca 

çürümenin engellendiği yerlerde, genellikle oksijensiz, sulak ve bazen 

donmuş ortamlarda bulunur. Hassas yapıları nedeniyle en iyi düşük enerjili 

ortamlarda korunurlar (Grosse-Brauckmann, 1986). Bu nedenle, bitki 

kalıntıları büyük, derin göllerin merkezlerine kolayca ulaşmadığından, karot 

almak için en uygun yerler genellikle küçük ve sığ göllerin kıyı bölgeleridir 

(yaklaşık 500 m çapında göller veya koylar, yaklaşık 10 m derinliğe kadar) 

(Birks, 2002). Dolayısıyla bitki makrofosilleri çoğunlukla göl veya turba 

tortularından elde edilir ve bu tortulardaki bitki makrofosil toplulukları 

genellikle yerel bitki örtüsünü yansıtır (Birks, 2000; Birks vd., 2000). Bununla 

birlikte bu makrofosil toplulukları kıyı bataklıkları ve yakınlardaki yüksek 
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arazilerdeki bitki örtüsü, özellikle ağaçlar gibi komşu bitkilerden de kalıntıları 

da içerir (Eide vd., 2006). Kalıntılar, rüzgâr, kuşlar, akan dereler, 

soliflüksiyon ve heyelan yoluyla göllere taşınabilir (Birks, 2002). Bitki 

makrofosilleri göl ve turbalar dışında alüvyon çökellerinden, sandur 

ovalarından ve arkeolojik tabakalardan da elde edilebilir (Holyoak, 1984; 

Krzywinski ve Soltvedt, 1988). 

Çoğu göl ve bataklık çökeltileri karot alınarak örneklenir. Makrofosil 

analizi için polen analizine göre daha fazla miktarda tortu gerektiğinden, geniş 

çaplı karotlar tercih edilir (Janssens, 1990). Geniş karotlarla yüksek 

çözünürlüklü örnekleme mümkündür. Örnekler, kuru bataklıklar, alüvyon 

bankları, buzul çakıl yatakları ve arkeolojik tabakalardaki açık bölümlerden 

alınabilir. Tüm karotların, laboratuvarda +4 °C'de tutulması gerekmektedir. 

Ancak AMS radyokarbon tarihlemesinde kullanmak amacıyla, 

mikroorganizma metabolizmasını önlemek için numuneleri -20 °C'de derin 

dondurucuda saklamak gerekir (Watts, 1978). 

Laboratuvarda karotlar üzerinden makrofosillerin bolluğuna ve 

gerekli çözünürlüğe bağlı olarak yaklaşık 50 cm3’lük örnekler alınır. Bitki 

makrofosil örneklerinin sedimandan ayrıştırılması için kimyasal işlemlerin 

gerçekleştirilmesi gerekir. Sedimanın içeriğine göre kullanılması gereken 

kimyasal türü değişiklik gösterebilir. Örneğin, kil açısından zengin örneklerin, 

ayrıştırılması için Sodyum pirofosfat (Na2H2P2O7), hümik içerikler için %10 

Sodyum hidroksit (NaOH) ve kalsiyum karbonatlı örnekler için %10 

Hidroklorik asit (HCl) kullanılır (Janssens, 1990). Örnek, bir su spreyi ile 

eleklerden geçirilir ve incelenmeye hazır hale getirilir ve sonrasında 12x 

büyütmede bir mikroskop altında sistematik olarak incelenir. Bitki kalıntıları 

tanımlanır, sayılır ve sonrasında tablo haline getirilir (Birks, 2007). 

Sonuçlar, aynı sediman karotundan bir polen diyagramında uygun 

polen taksonunun yanında bolluğu gösteren noktalar olarak, varlık/yokluk 

veya sayılar içeren listeler olarak veya stratigrafik yoğunluk diyagramları 

olarak sunulabilir. Sediman birikim hızı biliniyorsa birikim değerleri 

hesaplanabilir ve bunlar polen birikim değerleri ile karşılaştırılabilir. 

Diyagramların çizimi için günümüzde yaygın olarak kullanılan yazılım, E. C. 

Grimm tarafından yazılmış olan Tilia ve Tilia-Graph çizim programıdır 

(Grimm, 1991). 

 

 

 



SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 94 

 

 

3. BİTKİ MAKROFOSİLİ VERİLERİNİN KUVATERNER 

ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI 

Bir bitki topluluğunda bir taksonun varlığı, onu bir gösterge tür olarak 

kullanmak suretiyle, bitkinin güncel ekolojik toleransları açısından 

yorumlanabilir. Bu yaklaşım paleoekolojide ve ayrıca bitki kalıntılarının 

doğal bitki örtüsünden ziyade insan faaliyetleri ile ilişkili olduğu 

arkeobotanikte yaygın olarak kullanılır (Birks ve Birks, 1980; Weiss vd., 

2004). Bir makrofosil topluluğu ne kadar yerel olursa olsun, farklı 

ölçeklerdeki bitki örtüsüne ait kalıntılardan meydana gelir. Bu makrofosil 

topluluğunun bileşimi üretim, dağılım, birikim ve koruma süreçlerine bağlıdır. 

Bitki kalıntılarının dağılımı, akarsu veya nehir dinamikleri, seyelanlar, 

fırtınalar, yangınlar ve kış mevsiminde rüzgârın dağılmasını kolaylaştıran kar 

tabakası veya buzdan etkilenebilir. Bir genelleme olarak fosillerin bolluğunun 

bitki örtüsünün bolluğunu gösterdiği varsayılır (Birks, 2007). Buna karşın 

bitki makrofosil topluluklarını güncel bitki oluşumları ve bolluklarıyla tam 

olarak ilişkilendirmek mümkün değildir, ancak genel ilişkiler kurulabilir 

(Birks, 1973). Makrofosiller sayılabilir veya bollukları tahmin edilebilir ve 

stratigrafik diyagramlar çizilebilir olsa da, gerçek değerler nadiren ana bitki 

örtüsünün nicel bir temsili olarak kabul edilir. Farklı çökelme ortamlarında 

bitki kalıntılarının temsili hakkında giderek artan bilgi, genel olarak geçmişte 

taksonların bolluğunu tahmin etmemize ve bunu güncel durumlarla 

ilişkilendirmemize izin verir (Birks, 1973). 

Bitki makrofosilleri, polenin tek başına bilgi vermediği veya kafa 

karıştırıcı olduğu durumlarda paleoekolojik bilgi sağlayabilir (Birks ve Birks, 

2000). Bunlar, bitki örtüsünün ve paleoortamsal koşulların belirlenmesi için 

birçok avantajlı özelliğe sahiptir. Birçok yaygın polen türü genellikle sadece 

familya veya cins düzeyinde tanımlanabilir (örneğin, Betula (ağaç/çalı), 

Pinus, Salix, Caryophyllaceae, Cruciferae, Chenopodiaceae, Cyperaceae, 

Potamogeton, Ericaceae, Poaceae, Rosaceae, vb.). Tohumlar ve meyveler ise 

genellikle cins veya tür düzeyinde tanımlanabilir ve böylece orman ve diğer 

bitki örtüsü dizileri hakkında daha fazla ayrıntı sağlayabilirler (Schneider ve 

Tobolski, 1985; Barnekow, 1999). Bunun yanı sıra polenlerin bilgi verme 

düzeyinin en zayıf olduğu sahalar arktik ve alpin tundra bitki örtüsü veya 

çayır ve bozkır gibi ağaçsız sahalardır (Birks ve Birks, 2000).  Arktik ve alpin 

tundra bitki örtüsünün yerel polen üretimi düşüktür. Bu sahalarda göl 

tortularına ulaşan polen topluluğunda, çoğunlukla Betula, Pinus ve Alnus gibi 

ağaçlardan gelen ve uzun mesafeler boyunca taşınabilen polenler hâkimdir 

(van Dinter ve Birks, 1996). Bu büyük miktarlarda uzak mesafelere 
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taşınabilen ağaç polenleri, makrofosillerin netleştirebileceği yerel bitki örtüsü 

sinyalini karıştırabilir (Birks, 1991; Birks ve van Dinter, 1997). Çayır 

vejetasyonunda Poaceae, Artemisia ve Cyperaceae polenleri baskındır (van 

Zant, 1979). Hem suda hem de karada bitki örtüsü geçmişine ilişkin bitki 

makrofosili ve polen çalışmalarının birlikte değerlendirilmesi, her biri 

diğerinin bıraktığı boşlukları doldurarak yalnızca polen veya bitki makrofosili 

verisiyle elde edilenden çok daha ayrıntılı ve gerçekçi yorumlar sağlar (Eide 

vd., 2006). Dolayısıyla bitki makrofosil analizi nadiren tek veri olarak 

kullanılır. Genellikle polen analizi ile birleştirilir ve multiproksi çalışmalarına 

katkıda bulunur. Bunun yanı sıra, makrofosil kayıtları, Holosen dönemindeki 

step-orman değişiminin zaman içerisindeki hareketlerini izlemek için 

kullanılabilir (Watts, 1979; Birks ve Birks, 2003). Kurak topraklarda, 

makrofosil birikimi azdır, ancak pack ratlar (fırça kuyruklu fareler) gibi 

kemirgenlere ait gübrelerdeki bitki materyalleri, geçmişteki bitki örtüsünü 

belirlemek için kaynak sağlayabilir (Birks, 2007).  

Bitki makrofosilleri, çoğu rüzgârla tozlaşan polen tipinden daha az 

dağılır (Birks, 1973; Birks ve Birks, 1980). Bu, göldeki, göl kıyısındaki ve 

havzadaki yerel flora ve bitki örtüsünü temsil etme avantajını sağlar ve 

böylece geçmiş dönemlerdeki bitki örtüsünün daha kesin bir lokalizasyonunu 

ve tanımını sağlarlar. Rüzgarla dağılan poleni bol olan bir türe ait bir 

makrofosil bulunursa, türün (örn., Betula, Pinus, Alnus) civarda yetiştiği ve 

polenin uzun mesafeli taşıma yoluyla elde edilmediği sonucuna varılabilir 

(Dunwiddie, 1987). Ek olarak, bazı makrofosil türleri, Senozoyik, erken 

Pleiystosen ve Buzul arası dönemlerdeki farklı jeolojik zamanlar için 

stratigrafik belirteçler olabilir (Godwin, 1975). 

Tüm bunların dışında bitki makrofosilleri tarihlendirme için de 

kullanılabilir (Andree vd., 1986). Karasal bitki materyalinin Hızlandırılmış 

Kütle Spektrometresi (Accelerator Mass Spectrometry/AMS) tarihlemesi için 

makrofosiller gereklidir (Barnekow vd., 1998). Doğru ve net bir şekilde 

tanımlanmış makrofosiller, yüksek zamansal çözünürlükte seçilebilir. Ortaya 

çıkan radyokarbon (14C) kronolojisi, takvim yıllarına dönüştürülebilir veya 

ağaç halkası kronolojileri ve yıllık lamineli göl çökelleri gibi kalibre edilmiş 

yıllık verilerle eşleştirilebilir (Björck ve Wohlfarth, 2001). Böylece karasal 

bitki materyali kullanılarak, göl çökellerindeki eski karbon rezervuarlarının ve 

turbada derinlere uzanan kökler gibi aynı zamana ait olmayan materyallerin 

neden olduğu hatalardan kaçınılabilir. Karasal ve denizel fosiller aynı denizel 

sediman karotuna tarihlendiğinde, deniz rezervuar yaşı ve bunun Kuvaterner 

dönemi boyunca değişimi tahmin edilebilir (Bondevik vd., 2006). Karasal 
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makrofosiller ayrıca, önceden tarihlendirilmiş olan, karasal ve denizel 

sedimanlarda zaman işaretleri sağlayan tefra katmanlarının 14C yaşlarını da 

verebilir (Birks vd., 1996). Tarihlendirmenin yanı sıra bitki makrofosilleri 

geçmiş dönemlerdeki Karbondioksit (CO2) yoğunluğunun belirlenmesini de 

sağlayabilir (Beerling vd., 1995). Günümüzde bazı bitki türlerinin 

yapraklarındaki stoma yoğunluğu, atmosferdeki CO2 konsantrasyonuna 

duyarlıdır. Bu, kalibre edilebilir ve daha sonra aynı türün fosil yapraklarındaki 

stoma sıklığını ölçerek geçmiş dönemlerdeki CO2 konsantrasyonundaki 

seviyeleri ve değişiklikleri yeniden oluşturmak için kullanılabilir (Rundgren 

ve Beerling, 1999). Bu teknik, buzul karotlarında ölçülen CO2 kayıtlarında 

bulunan eksiklikleri tamamlama konusunda oldukça faydalıdır (Love ve 

Walker, 2015). 

Son zamanlardaki stratigrafik makrofosil çalışmaları, genellikle iki 

tekniğin tamamlayıcılığını kullanmak amacıyla polen analizi ile bağlantılı 

olarak yapılmıştır (Birks ve Birks, 2003). Analizlerin aynı sediman karotu 

üzerinde yapılması her zaman tercih edilir, ancak polen kaydı genellikle gölün 

en derin kısmından alınırken, bitki makrofosili kaydı genellikle kıyı 

bölgesinden alınır. İki karot serisi kullanılıyorsa, her ikisinde de polen 

karotları ile manyetik duyarlılıkları veya loss-on-ignition stratigrafileri 

karşılaştırılarak veriler ilişkilendirilebilir (Eastwood vd., 1999; Ören, 2018). 

Son yıllarda, çeşitli organizmaların ve ayrıca fiziksel ve kimyasal tortul 

özelliklerin birleşik analizleri daha yaygın hale gelmiştir. Multidisipliner 

çalışmaların ilk örnekleri, polen, makrofosiller, yumuşakçalar ve 

diyatomlardan elde edilen Holosen ortamsal ve iklimsel değişimlerdir (Watts 

ve Bright, 1968; Haworth, 1972; Birks vd., 1976; Schwalb ve Dean, 1998). 

Bir sahanın Kuvaterner döneminde sahip olduğu ortamsal koşullarının 

belirlenmesinde multidisipliner çalışma kapsamında ne kadar çok veri 

kullanılırsa o kadar çok yönlü ve doğru değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. 

 

SONUÇ 

Göl çökellerindeki bitki makrofosillerinin ve bunların paleolimnoloji 

ve paleoortamsal koşulların incelenmesindeki katkısı, bitki makrofosillerinin 

çeşitliliğini ve esnekliğini göstermektedir. Cins ve tür seviyelerinde 

tanımlanmalarının yardımıyla, geçmiş ekolojik ve çevresel koşullar ve geçmiş 

dönemlerdeki iklimden elde edilebilecek sucul ve karasal vejetasyonun 

kayıtlarını sağlarlar. Kullanımları, bu amaç doğrultusunda polenleri tamamlar 

(Bennett ve Willis, 2002). Bunlar bölgesel bitki örtüsünden ziyade yerel bitki 

örtüsünü ortaya çıkartır ve büyük oranda uzun mesafeli taşınan polenleri 
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içeren verilerden çıkarılabilecek yanlış sonuçları düzeltir. Holosen dönemi 

ağaç sınırı çalışmaları, bitki makrofosilleri tarafından büyük ölçüde 

geliştirilmiştir. Çünkü bunlar, polenleri ağaç sınırının üstüne veya ötesine 

rüzgârla kolayca taşınan ağaçların yerel mevcudiyetini gösterir (van der 

Knaap, 1987; Jackson, 1989). 

Bitki makrofosilleri, birçok multidisipliner çalışmada büyük ve 

önemli bir rol oynamaktadır. Bitki örtüsü tüm ekosistemlerin temelidir. Hem 

karasal hem de sucul bitki örtüsündeki değişiklikler, diğer birçok organizma 

için önemli olan habitat çeşitliliğini, mevcudiyetini, toprak tipini ve besin 

durumunu kontrol eder (Birks vd., 2000). Bitki makrofosil analizi, bitki 

morfolojisi, teşhisi, taksonomisi ve ekolojisi hakkında iyi bir botanik bilgisi 

gerektirir ve bu becerilere sahip insanların sayıları giderek azalmaktadır 

(Birks ve Birks, 2000). Bununla birlikte, bitki makrofosil analizlerinin 

kullanımı gelişmeye devam etmektedir. Makrofosiller paleoetnobotanik ve 

arkeobotaniğin temelidir ve bu önemli rolünü devam ettirmektedir. Gelecekte, 

bitki örtüsü tarihine ilişkin daha karmaşık çalışmalar, örneğin turba ve 

bataklık birikintilerinden ve ayrıca korunmuş hayvan ve insan gövdelerinden 

elde edilen bilgimizi genişletecektir. Bitki örtüsünün ve türlerin makrofosiller 

tarafından temsil edilmesine ilişkin bilgi, hem su hem de kara ortamında (fırça 

kuyruklu fareler sayesinde) yavaş yavaş artmaktadır. Geçmiş makrofosil 

kayıtlarının yorumlanmasına yardımcı olmak için her tür ekosistem alanında 

uygulanan daha fazla güncel bitki örtüsü çalışmalarına ihtiyaç vardır (Birks ve 

Birks, 2000). 

Bitki makrofosilleri, genellikle polen analizi ile bağlantılı olarak, çok 

yönlü çalışmalarda giderek daha fazla kullanılmaktadır. Önemli gelişmelerden 

bir tanesi bağımsız olarak yeniden yapılandırılmış Holosen boyunca iklime 

bağlı bitki örtüsü (orman) gelişiminin, makrofosiller tarafından yeniden 

oluşturulan gerçek orman gelişimine karşı test edilmesidir (Lotter ve Birks, 

2003). Bunlar arasındaki tutarsızlıklar, iklim ve insan etkisi gibi bitki örtüsü 

değişikliğine sebep olan farklı faktörler arasında ayrım yapılmasına yardımcı 

olmaktadır (Heiri vd., 2006). Bitki makrofosilleri muhtemelen bu modelleme 

yaklaşımlarında çok önemli bir rol oynayacaktır. 

Bitki makrofosillerinin radyokarbon kronolojisindeki rolü, Kuvaterner 

jeolojisi ve paleoekolojide önemli olmaya devam edecektir. Karasal tefra 

horizonlarındaki yüksek çözünürlüklü AMS 14C tarihleri, bunları tefraların 

bulunduğu her yerde, özellikle deniz karotlarında zaman işaretleri olarak 

belirleyecektir. Aynı tortu karotlarından elde edilen karasal ve denizel 

makrofosillerin tarihlendirilmesi, deniz rezervuar yaşının büyüklüğünü ve 
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geçmiş dönemler boyunca nasıl değiştiğini belirlemeye yardımcı olacaktır. 

Bu, özellikle geç buzul iklim geçişi sırasında denizlere ait 14C kronolojisini 

düzeltmede son derece yararlı olacaktır. Fosil yapraklar üzerindeki stoma 

yoğunluğundan atmosferik CO2 konsantrasyonlarının belirlenmesi, geç buzul 

dönemi sırasında buzul karotu CO2 kayıtları tarafından fark edilmeyen 

ayrıntılı CO2 değişiklikleri oluşturmak ve ayrıca Kuvaterner ve daha eski 

jeolojik dönemlerdeki CO2 seviyelerini belirlemek için devam etmelidir. Fosil 

bitki materyalinden DNA elde etmek için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur 

ve DNA çıkarma teknikleri geliştikçe, fosil DNA toplulukları geçmiş 

dönemlerdeki bitki örtüsü veya soyu tükenmiş hayvanların beslenmesi 

hakkında oldukça önemli bilgiler verebilir (Jones ve Brown, 2000; Jones, 

2001).  

Bitki makrofosil analizlerinin uygulanmasıyla hem doğal bitki örtüsü 

gelişimi hem de insan faaliyetlerinin doğal bitki örtüsü üzerindeki etkisi 

hakkındaki bilgi giderek artmaktadır (Oldfield vd., 2003). Bitki makrofosil 

analizleri, genellikle multidisipliner çalışmalar bağlamında, göl ekosistemleri 

üzerindeki insan etkisini değerlendirmede, asitleşme, ötrofikasyon ile 

kirliliğin tarihini ve bunların sucul bitki toplulukları üzerindeki dolayısıyla 

tüm su ekosistemleri üzerindeki etkilerini ortaya koymada önemlidir (Birks 

vd., 2000). Tüm bu gelişmeler Kuvaterner dönemindeki ortamsal değişimlerin 

daha net bir görüntüsünü elde etme imkânı verir ve bu nedenle Kuvaterner 

biliminin birçok araştırma alanı için büyük önem taşımaktadır. 
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GİRİŞ 

Biyokütle enerjisi tarihsel manada insanlığın kullandığı en eski enerji 

kaynağıdır. Biyokütle enerjisi; genel olarak insan, bitki ve hayvanlardan elde 

edilen organik niteliğe sahip bir enerji türüdür. Tarımsal ürünler, bitkisel ve 

hayvansal atıklar, orman ürünleri ile kentsel ve evsel atıkların çeşitli fiziksel 

ve kimyasal proseslerden geçmesi sonucu kullanımıyla / yakılmasıyla elde 

edilen bir enerjidir. Endüstriyel devrim öncesinde odun, bitkisel ve hayvansal 

atıklar gibi biyokütle kaynakları insanların ısınma ve pişirme faaliyetleri için 

başvurdukları bir enerji olmuştur. Öyle ki çöpten elektrik üretimine, biyodizel 

ve biyoetanol olarak kullanımına, hayvansal atıklardan yararlanarak ısı ve 

elektrik amaçlı kullanımından pelet kullanımına dek pek çok alanda 

değerlendirilebilecek özelliğe sahiptir.  

Gerek emisyon değerleri itibariyle gerekse de atıkların 

değerlendirilmesi yönünden çevreci ve ekonomik olup katma değeri yüksek 

bir enerji kaynağıdır. Isıtma, ulaşım, elektrik üretimi gibi çeşitli alanlarda 

kullanılabilen işlevsel bir kaynaktır. Aynı zamanda diğer yenilenebilir 

enerjilerin yerinde kullanım zorunluluğuna karşın biyokütle kaynakları 

taşınabilir ve depolanabilirdir. Bu yönüyle de oldukça öne çıkan bir yeşil 

enerji türüdür. Türkiye, kayda değer ölçekte biyokütle enerji potansiyeli 

barındırmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin biyokütle enerji potansiyeli 

içinde odun peleti ele alınacaktır. Türkiye, sahip olduğu orman varlığı 

neticesinde önemli bir odun peleti potansiyeline de sahiptir. Tüm dünyada 

yeşil enerjilere dönük yatırımların artması, odun peletine yönelik ilginin de 

artmasını sağlamış ve odun peletine ticari bir nitelik kazandırmıştır. Sahip 

olduğu yüksek kalori değeri ile elektrik üretiminde de yeşil bir kaynak olarak 

öne çıkmaktadır. 

Pelet, ingilizce “pellet” sözcüğünden Türkçeye geçmiş olup, “topak, 

top, yumak” gibi anlamlar içermektedir. Peletler, orman ürünleri ve tarımsal 

peletler olarak ayrılmaktadır. Odun peleti (wood pellets), tarımsal peletlere 

(agripellets) göre daha yüksek bir kalori değerine sahiptir. Nitekim konuyla 

ilgili Türkiye’de yapılan bir araştırmada da bu durum görülmüştür. 21 farklı 

varyasyonda üretilen peletlerde tespit edilen kalori değerleri ilgili 

yönetmelikte (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği) asgari olması gereken değerden oldukça yüksektir. Bu anlamda 

odunsu atıkların tarımsal atıklara göre daha yüksek kalori değerine sahip 

olmaları beklenen bir durumdur (Zengin v.d, 2020:118). 

Bunun yanında odun peletinin emisyonu fosil kaynaklarla 

kıyaslandığında CO2 nötrdür. Odun peletinin yakılması ile ortaya çıkan CO2 
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miktarı, ağacın büyüme süresi içerisinde aldığı miktar kadardır (Saraçoğlu, 

2010:254). Örneğin, 1 MW/h enerji üretiminde pelete kıyasla doğal gaz üç 

katı, fuel-oil beş katı ve elektrikle ısıtma ise on katı kadar atmosfere 

karbondioksit salmaktadır. Bu değerler çerçevesinde, peletle enerji üretimi 

karbon emisyonları bakımından avantajlı bir durum oluşturmaktadır (Yeni 

Şafak, 2021). Orman ürünleri klasik biyoyakıt olsa da bu kaynaklardan 

yararlanma hususunda ortaya çıkan modern yöntemler yoğun kullanım 

imkânlarını beraberinde getirmektedir. 

Odun peletleri kimyasal bağlayıcı / tutucu maddeler eklenmeden 

yüksek basınçla üretilirler ve yaklaşık 5 KW/h’lik bir ısı değeri içerirler 

(Saraçoğlu, 2010:253). Peletler düz veya yassı olarak üretilebilir. Ancak 

orman ürünlerinden elde edilen peletlerin büyük bir kısmı yassı şekle sahiptir. 

Peletlerin büyüklüğü ve şeklinin yanma kabiliyeti üzerinde etkisi olduğu için 

değerlendirileceği alan açısından maksimum düzeyde verimliliği sağlayacak 

bir form tercih edilmelidir. 

IRENA 2019 verilerine göre, küresel bazda pelete (tarım+orman 

ürünleri peleti) dayalı elektrik üretiminde Brezilya, Çin, ABD, Tayland, 

Birleşik Krallık, Japonya, Hindistan, Finlandiya, Endonezya ve İsveç gibi 

ülkeler önde gelmektedir. Bu bağlamda gelişmiş ve gelişen ekonomilerde 

peletin önemli bir misyona sahip olduğu görülmektedir. 

AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye açısından odun peleti kullanımının 

yeşil enerjilere geçiş süreci ve enerji güvenliği bağlamında 

değerlendirilmesidir. Tüm dünyada küresel iklim değişimine yönelik önlemler 

ve ayrıca ortaya çıkan jeopolitik gelişmeler doğrultusunda enerji güvenliği 

kaygılarının artması, bir biyokütle enerjisi olan odun peletinin piyasa hacmini 

de büyütmektedir. Bu kapsamda odun peletinin Türkiye orman varlığı esas 

alındığında hem yeşil enerjilerin kullanımının artırılması hedefinin 

gerçekleşmesi hem de enerji tedariği bağlamında değerlendirilebilecek bir 

kaynak olduğu görülmektedir. Çalışmanın temel motivasyonu; odun peleti, 

yenilenebilir enerjilerin kullanımı noktasında Türkiye için alternatif bir 

kaynak olabilir mi? sorusudur. Çalışma, nitel araştırma metodu bağlamında 

ele alınmıştır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak doküman analizi 

yönteminden yararlanılmıştır. Bu anlamda ulusal ve uluslararası kurum ile 

kuruluşların verilerinden yararlanılmış ve çıkarımlarda bulunulmuştur. 
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1. DÜNYADA BİYOKÜTLE ENERJİSİ VE ODUN PELETİ 

Dünya çapında kaydadeğer orman alanlarına sahip olan gelişmiş 

ülkeler için orman ürünleri gerek duyulan ihtiyaç gerekse de ihracat / ithalat 

açısından son derece önemlidir. Orman alanları mobilya, kâğıt ve ilaç 

endüstrisi gibi makro sektörlerin ana kaynağını oluşturmaktadır. Turizm 

sektörü açısından da ormanlar doğal bir kaynak girdisidir. Tüm dünyada 

orman varlığının endüstriyel açıdan sürdürülebilir şekilde 

değerlendirilebilmesi için ise silvikültür uygulamaları ile amenajman planları 

hayati nitelik taşır. 

Küresel ölçekte biyokütle enerjisine olan talep önemli bir artış 

göstermektedir. Biyokütle enerjisinin farklı kullanım türleri talep artışını 

oluşturan bir belirleyici olmuştur. Öyle ki biyodizel, biyoetanol, biyogaz 

türevleri biyokütlenin hem sektörel olarak farklı alanlarda kullanılmasını 

sağlamıştır hem de enerji politikaları üzerinde etkili olmuştur (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Dünya Biyokütle Enerjisi Tüketimi (Exajoule / EJ*) (Kaynak: Statista, 2021) 

* 1 EJ ≈ 24 milyon TEP 

Ayrıca biyokütle kaynaklarının dünya toplam elektrik tüketimindeki 

payı %2’ler düzeyindeyken, toplam nihai enerji tüketimindeki payı %9,4’lük 

bir paya sahiptir (WBA, 2021; BP, 2021; IEA, 2021). IRENA 2021 verilerine 

göre, küresel ölçekte BES (biyokütle kaynaklarının tümü dahil edildiğinde) 

kurulu gücü 143,370 MW’dir. 

Herhangi bir enerji kaynağının üretim ve tüketimindeki dengelerin 

değişmesi enerji politikalarındaki dönüşümlere, modern / teknik yararlanma 

olanaklarının gelişmesine, jeopolitik faktörlere ya da kısıtlayıcı unsurlara (ör: 
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Covid-19 pandemisi) bağlı olarak farklılık arz edebilir. Bu anlamda biyokütle 

kaynaklarının kullanım miktarları şu şekilde gerçekleşmiştir (Şekil 2). 

 

Şekil 2: Küresel Bazda Biyokütle Kullanımının Yakıt Kaynaklarına Göre Dağılışı 

(Exajoule / EJ) (2018) (Kaynak: Statista, 2021) 

* toplam biyokütle kullanımı 55,6 EJ 

* 1 EJ ≈ 24 milyon TEP 

Şekilde görüldüğü üzere küresel ölçekte en fazla tüketilen biyokütle 

enerji türü katı biyoyakıtlardır (odun peleti ve odun kömürü). Toplam 

biyokütle kullanımında katı yakıtların payı %85 düzeyindedir.  

Katı bir biyoyakıt olan  pelet, orman ürünlerinin (orman ürünleri, 

talaş) kurutulup öğütüldükten sonra yüksek basınç ve ısıda sıkıştırılıp 

preslenmesiyle elde edilen, silindirik biçimde, 5-8 mm çapında, 20-30 mm 

uzunluğundaki yüksek yoğunluğa sahip biyokütle enerji ürünüdür. Pelet, üç 

süreç sonunda elde edilir. Bunlar kurutma, öğütme ve presleme şeklindedir. 

Kurutulup öğütülen ve talaş haline getirilen sonrasında ise preslenen maddeler 

hacimsel olarak küçülür. Böylelikle birim alanda daha fazla madde 

sıkıştırıldığı için kalori değeri / yanma verimi güçlü bir aşamaya ulaşır. Bu 

ürünler birim başına kalori değeri yüksek olduğu için kayda değer bir enerji 

sağlarlar. Bu aynı zamanda küresel iklim değişimiyle mücadelede önemli bir 

fırsat oluşturabilir. Odun peleti, fosil yakıtlara oranla daha az karbon 

emisyonuna sahiptir. Pelet ticaretinin uluslararası piyasalarda son yıllarda 

önemli bir gelişme kaydettiği görülmektedir. Öyle ki tedarik zincirinde yer 

alan gelişmiş ülkelerde peletlerin üretimine yönelik standartların belirlenmesi 
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bu durumun en önemli göstergelerindendir. Pelet üretiminde standartların 

belirlenmesi sektörde kimyasal kullanımını da engelleyen bir durumdur. 

Katı biyokütle yakıtları için yeni Avrupa standartları (EN 14961-2) 

2011’de uygulamaya konulmuştur. EN 14961-2, 2014 yılında ise ISO 17225-

2 standardı olarak revize edilmiştir (European Pellet Council, 2022). 

Standartların belirlenmesi nitelikli bir piyasa işleyişi açısından son derece 

belirleyicidir. İklim değişimiyle mücadele ve enerji tedariği kapsamında 

sunduğu avantajlar sebebiyle odun peletinin ticari coğrafyası sürekli 

gelişmektedir. Örneğin Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle pek çok Avrupa 

ülkesinin Rusya’ya ambargo uygulaması buna karşın Rusya’nın da sahip 

olduğu enerji kaynaklarını bir güç olarak kullanması Avrupa için enerji 

güvenliği kaygılarını beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan bu enerji krizi 

Avrupa ülkelerini odun kullanımına yöneltmiştir. Bu durum ise gerek ülke 

içinde gerek uluslararası ölçekte enerji kaynağı ticaretinde değişimler ortaya 

çıkarmıştır. Ayrıca, tüketiciler açısından stoklanıp ihtiyaç halinde yeniden 

kullanılabilmesi sayesinde odun peleti, doğal gaza oranla önemli bir avantaja 

sahiptir. Dolayısıyla enerji krizi dönemlerinde odun peleti, enerji güvenliğinin 

bir bileşeni olabilme potansiyeline sahiptir. 

Örneğin Kanada, Avrupa’da baş gösteren enerji güvenliği endişeleri 

sebebiyle İngiltere’ye pelet ihraç etmektedir. Peletler, elektrik enerjisi üretimi 

için İngiltere’ye gönderilmektedir. 2012’de 174 milyon Kanada doları 

değerinde odun pelet ihraç eden ülke, 2021’e gelindiğinde odun peleti 

ihracatını iki katından fazla artarak 378 milyon Kanada dolarına ve miktar 

bazında ise 2,4 milyon tona çıkarmıştır (AA, 2022). Doğal haliyle en az altı ay 

yapısı bozulmadan bekleyebilen odun peleti, diğer biyokütle türevleri olan 

odun türlerine oranla daha iyi yanmaktadır. Jeopolitik hadiseler doğrultusunda 

odun peletlerine olan ve hızla yükselen beklenmedik talep fiyatlara da 

yansımaktadır. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bir sonucu olarak ortaya çıkan 

enerji tedariği sorununa bağlı olarak Fransa’da fiyatı yaklaşık iki katına 

yükselen odun peletinin tonu 600 avrodan alıcı bulmaktadır (Euronews, 

2022). 

Odun peletleri, 1970’lerin petrol krizleri sırasında, fosil yakıtlara 

alternatif kaynaklar çerçevesinde talebin güçlü olduğu zamanlarda ortaya 

çıkmıştır. 1990’lara kadar, çevreyle ilgili artan endişelerin ortasında, ahşap 

peletlerin Avrupa’da güvenilir bir alternatif enerji kaynağı olamayacağı 

değerlendirilmiştir. Ancak bu süreçten günümüze odun peleti üretimi ve 

tüketimi istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmiştir. Odun peletleri artık 

güçlü şekilde yenilenebilir bir yakıt olarak görülmektedir (Enplus, 2022). 
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FAO verilerine göre, 2019 yılında dünya orman ürünleri üretimi; 

kağıt ve karton üretimi (405 145 milyon ton), geri dönüştürülmüş kağıt (230 

699 milyon ton), kağıt hamuru (189 672 milyon ton), odun kömürü (53 617 

milyon ton), odun peleti (47 146 milyon ton), kereste üretimi (488 610 milyon 

m3), ahşap levha üretimi (373 006 milyon m3) olarak gerçekleşmiştir (FAO, 

2021:202). Bununla birlikte odun peleti endüstrisinin ticaret hacmi 2020’de 

yaklaşık 11 milyar doları aşmıştır. 2027 yılında odun peleti pazarı hacminin 

yaklaşık 30 milyar dolara yükseleceği beklenmektedir (Knowledge Sourcing 

Intelligence, 2022). Buna göre tüm dünyada odun peletine olan talep artarak 

devam edecektir. Hali hazırda başlıca odun peleti üreten ülkeler için (Şekil 3) 

incelenebilir. 
 

 

Şekil 3: Önde Gelen Ülkeler Bazında Odun Peleti Üretimi (2018) (milyon ton) 

(Kaynak: Statista, 2022) 

Statista 2021 verilerine göre, 2018 yılında dünya toplam odun peleti 

üretimi yaklaşık 55,7 milyon metrik ton (ton ile eşdeğer kabul edilmiştir) 

olarak gerçekleşmiştir. Şekil 3’te yer alan ülkelerin toplam üretimi de 44 

milyon tondur. Bu ülkelerin toplam üretim içindeki payı ise %80’e yakındır. 

Dünya toplam pelet üretiminin %36’sını Çin gerçekleştirmiştir. Bu oran ABD 

için %15, Kanada ve Vietnam için %5’er, Almanya için ise %4’tür. Tüm 

dünyada sera gazı emisyonlarını düşürme hedefiyle yenilenebilir enerjilere 

yönelik politikalar odun peletlerinin değerlendirilme olanaklarını genişletmiş 

ve tüm dünyada pelet kullanımına yönelik talebi de artırmıştır. Özellikle 

ısıtma (endüstride kömür ve doğal gaza alternatif olarak+konutlarda 

yararlanılması) ve elektrik üretiminde odun peleti kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. Grand View Research 2019 verilerine göre 

değerlendirildiğinde, tüm dünyada odun peleti tüketiminin yaklaşık %60’ı 
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ısıtmada (konut ve endüstri) kullanılırken, %40’ı da elektrik üretiminde 

(kojenarasyon santralleri dahil) kullanılmaktadır. Bununla birlikte konutlar 

için pelet kullanımını artıran önemli bir unsur da peletin kişilere ait konutlarda 

tekil manada kullanılabilmesinin yanında merkezi ve bölgesel ısıtma şeklinde 

de kullanım imkânının bulunmasıdır. 

Bununla birlikte ihracat ve ithalat değerleri açısından ele alındığında 

ise Statista 2022 verilerine göre, 2019 yılında küresel bazda en fazla odun 

peleti ihracatı gerçekleştiren ilk beş ülke; ABD, Vietnam, Kanada, Letonya ve 

Rusya’dır. Aynı kuruluşun 2022 verilerine göre, 2020 yılında küresel bazda 

en fazla odun peleti ithalatı gerçekleştiren ilk beş ülke ise Birleşik Krallık, 

Güney Kore, Danimarka, Hollanda ve Japonya şeklindedir. Buna göre söz 

konusu ülkelerin dünya ekonomisi açısından büyüklüklerine bakıldığında, 

odun peleti pazarının yükselişte olduğu görülmektedir (Şekil 4). 
 

 

Şekil 4: Dünya Toplamı Olarak ve Kıtalara Göre Pelet Üretimi (milyon ton) (Kaynak: 

World Bioenergy Association / WBA, 2022:26) 

* Afrika kıtasındaki “odun peleti” üretimi kayda değer miktarda olmadığı için grafikte 

yer almamaktadır. 

2. TÜRKİYE’NİN BİYOKÜTLE GÖRÜNÜMÜ 

Ormanlar yıllık olarak tüm dünyada 2 milyar ton civarında 

karbondioksidi absorbe ederler. Aynı zamanda ağaçlar, karbon döngüsünde 

temel bir dengeleyicidir ve iklim değişimi ile mücadelede önemli bir rol 

üstlenirler. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye ormanları da yılda 42 milyon 
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ton civarında oksijen üretmektedir (OGM, 2022). Buna göre karasal 

ekosistemler açısından ormanlar ekolojik yönüyle hayati önem taşırlar. 

Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum, çok çeşitli niteliklere 

sahiptir. Bu anlamda Türkiye aynı zamanda orman varlığı ve çeşitliliği 

açısından da öne çıkan bir ülkedir. Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 verilerine 

göre, Türkiye, 78 milyon hektar (ha) alana sahiptir ve bu alanın yaklaşık 

%30’u (23 milyon ha) da orman alanlarına karşılık gelmektedir. Genel 

manada Türkiye’nin yüz ölçümünün 1/3’lük kısmının ormanlarla kaplı olduğu 

ifade edilebilir.  

Türkiye’nin biyokütle atık potansiyelinin yaklaşık 8,6 milyon ton 

eşdeğer petrol (MTEP) ve üretilebilecek biyogaz miktarının da 1,5-2 MTEP 

olduğu değerlendirilmektedir (ETKB, 2022). Ayrıca Türkiye’nin ekonomik 

anlamda orman atıklarının enerji değeri yaklaşık 860 bin TEP/yıl şeklindedir 

(ETKB, 2022). Bunun yanında biyokütle enerjisinin (yenilenebilir atık+atık 

ısı) Türkiye toplam elektrik enerjisi üretimi içindeki payı da 2021’de %2,3 

olarak gerçekleşmiştir (AA, 2022). TEİAŞ 2022 verilerine göre, Türkiye BES 

kurulu gücü 1.763,8 MW (toplam kurulu gücün %1,75’i) olup bu türde 

faaliyet gösteren sanral sayısı ise 380’dir (toplam santral adedinin %3,5’i). 

Biyokütleden elde edilen elektrik enerjisi içinde kentsel atıklar (çöpler), 

bitkisel ve hayvansal atıklar ile orman atıkları bulunmaktadır. Türkiye’de 

biyokütle enerjisine dayalı elektrik santrallerinde kentsel çöpler, çeltik sapı, 

kanola, mısır sapı, orman atığı ve büyükbaş hayvan gübresi gibi biyo atıklar 

kullanılmaktadır. Örneğin, samanı yakıt olarak kullanan biyükütle santralleri 

sayesinde anızların yakılmasının önüne geçilebilir. Çünkü anızların yakılması 

ekosisteme ve topraktaki organik maddelere zarar vermekte, tarımsal verimi 

düşürmekte, orman yangınlarına ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. 

Odun, saman, kağıt ve birçok bitkisel lifler gibi bütün lignoselülozik 

maddeler önemli bir enerji kaynağıdır. Pelet haline getirilmiş bu ürünler daha 

yüksek bir ısı değerine sahip olmaktadır. Öyle ki 1 kg odun peleti yaklaşık 

yarım litre fuel-oil’in enerjisine eşdeğer niteliktedir (Karayılmazlar vd., 

2011:71-72). Buna göre biyokütle enerji kaynaklarının tümü ulusal ekonomi 

açısından fırsatlar sunmaktadır. Orman atıklarının ticari biyokütle olarak 

değerlendirilmesi, doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanımı sayesinde 

büyük bir ekonomik getiri, enerjide dışa bağımlılığın düşürülmesi, bu atıkların 

orman yangını risklerine karşı önlem alınması gibi kazanımlar sağlayacaktır. 
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Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) 2021 verilerine göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 

ihracatının toplam ihracat içindeki payı %3 civarında (yaklaşık 7 milyar dolar) 

gerçekleşmiştir. Sektör içinde yalnızca pelet ihracatı geçen yıl 1,7 milyon 

dolar iken 2022’de (ocak-eylül döneminde) yaklaşık 15,5 milyon dolar 

olmuştur (Yeni Şafak, 2022). Pelet ihracatının bu denli yükselmesinin sebebi 

Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Avrupa’da ortaya çıkan enerji güvenliği 

kaygılarıdır. Ancak buna rağmen genel manada orman endüstrisi ve özelde ise 

pelet ihracatı anlamında Türkiye, potansiyelinin oldukça gerisindedir. Tabi bu 

durum iç pazar itibariyle de Türkiye’nin gerek üretim gerek tüketim bazında 

sahip olduğu potansiyele oranla yetersiz durumdadır. Bunun yanında 

hammaddeye erişim / yakınlık faktörüne bağlı olarak Türkiye pelet üretimi 

orman varlığına bağlı bir yayılım göstermektedir. Hali hazırda Türkiye’nin 

odun peleti üretim bölgeleri için (Harita 1). 

 

Harita 1: Odun Peleti Tesislerinin Dağılışı (2022) 

Türkiye pelet üretimi konusunda kayda değer bir hammadde 

kaynağına sahip olmasına rağmen üretim ve kullanım yeterli düzeyde değildir. 

Türkiye’nin sahip olduğu orman varlığı, odun peleti üretimi ile kullanımı 

hatta ihracatı için önemli fırsatlar sunmaktadır (Harita 2). 
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Harita 2: Türkiye Orman Varlığının Dağılışı (Kaynak: OGM, 2020). 

Ayrıca orman endüstrisinin katma değer oluşturduğu en büyük 

alanlardan biri de kağıt-karton üretimidir. Statista verilerine göre, 2020 

yılında dünya kağıt ve karton üretimi 401 milyon ton ve sektör büyüklüğü de 

yaklaşık 352 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kağıt hamuru ve geri 

dönüşümden elde edilen kağıt-karton buna dahil edildiğinde FAO 2019 

verileri bazında, üretim bu verilerin iki katını dahi aşmaktadır. Türkiye, 

sektörde ithalatçı konumdadır. Pelet endüstrisiyle birlikte kağıt endüstrisine 

yönelik de vizyoner ve rasyonel politikalar üretilmesi kaçınılmazdır. Bu 

sayede Türkiye sektörde ithalatçı bir ülkeden ihracatçı bir ülke konumuna 

yükselebilir. Hizmet sektörünün çeşitlenmesi ve e-ticaretin tüm dünyada 

artışına bağlı olarak kağıt-karton sektörünün de büyüme göstereceği açıktır. 
 

3. PELET ÜRETİMİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE ENERJİ 

ORMANCILIĞI 

Türkiye ormanlarının tamamına yakını devlet kontrolü altında olup 

büyük çoğunluğu da OGM tarafından yönetilmektedir. Özel mülkiyet 

statüsündeki orman alanı tüm ormanlık alanın ‰ 2’sinden azına karşılık 

gelmektedir (yaklaşık 30 bin hektar). Türkiye ormanları, 10-20 yıllık dönüş 

süreleri ile hazırlanan orman amenajman planları çerçevesinde işletilmektedir. 

Amenajman planlama çalışmalarına göre, ormanlardaki örnek alanlarda alan, 

servet, artım, ağaç türü, verimlilik ve kapalılık durumlarını içeren envanter 

çalışmaları yapılmakta ve bu veriler doğrultusunda ortaya çıkan sayısal 
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analizlere göre söz konusu amenajman planları hazırlanmaktadır (OGM, 

2020). Bu anlamda Türkiye ormanlarından daha yüksek katma değer elde 

edebilmek maksadıyla OGM tarafından yürütülen endüstriyel plantasyon 

çalışmaları da son yıllarda önem kazanmıştır. 

Orman alanları (diğer ağaçlık araziler dahil) mülkiyet durumu 

açısından incelendiğinde ise ülkelere göre farklı uygulamaların olduğu 

görülmektedir. Örneğin odun peleti sektöründe önde gelen İsveç, Finlandiya, 

Birleşik Krallık, ABD, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde orman mülkiyetinin 

çoğunluğu özel kesimde bulunurken; Çin, Vietnam gibi ülkelerde de özel 

mülkiyetin payı %40’ın üzerindedir. Yine sektörde öne çıkan Rusya ve 

Kanada gibi ülkelerde ise orman alanlarının tamamına yakını Türkiye’ye 

benzer şekilde devletin elinde bulunmaktadır (FAO, 2015). İstatistiklere göre 

çoğunluğunun kamu ya da özel kesimde olmasına bakılmaksızın pelet üretimi 

kapsamında orman ürünleri piyasasının oluşumu ve gelişimi yani orman 

ürünlerinin değerlendirilebilmesi bu alanda yürütülen politikalara bağlıdır.  

Enerji eldesi maksadıyla yürütülen ormancılık faaliyeti enerji 

ormancılığı olarak adlandırılmaktadır. Enerji ormancılığında temel amaç, en 

yüksek nicelikte enerjinin elde edilebileceği odunun kısa zamanda ve devamlı 

olarak elde edilmesidir. Bu yolla elde edilen odun, odun kömürüne 

dönüştürülebileceği gibi yongalanıp kimi işlemlerden geçirilerek elde edilen 

malzemeler briket ya da pelet olarak da tüketilebilir. Bununla birlikte ilgili 

alanlarda enerji ormancılığı yapılabilecek uygun ağaç ve ağaççık türlerinin 

doğal olarak bulunmadığı uygun ekolojik koşullara ve arazi yapısına sahip 

bölgelerde tohum ekimi ve fidan dikimi yapılarak enerji ormanı kurulabilir 

(Çağlar, 2011:35). Bu kapsamda ağaç türleri bazında Türkiye için hızlı yetişen 

(ürün alma süreci 10-20 yıl arasında değişebilmektedir) kızılağaç, kavak ve 

söğüt gibi ağaç türleri enerji ormancılığı maksadıyla yetiştirilebilir. Kurulan 

ormanlarda teknik olarak silvikültürel uygulamalar ile hem nitelikli odun 

eldesi mümkün olacak hem de enerji ormanları yenilecektir. 

Enerji ormancılığı çalışmaları baltalık ormanlarda, hazine arazilerinde 

köy tüzel kişiliklerine ve özel kişilere ait arazilerde yapılabilir. Ayrıca akarsu, 

göl ve gölet kıyıları ile tarla kenarları gibi alanlarda da uygulanabilir (Çağlar, 

2011:34). 

Bununla birlikte maliyet hususları da göz önünde bulundurularak 

enerji ormancılığıyla ilgili teşvikler sağlanabilir. Enerji ormancılığında 

gübreleme, sulama, ilaçlama gibi girdi maliyetleri bulunmaktadır. Bu nedenle 

enerji ormanlarının kurulması belli maliyet gerektirebilir. Daha yüksek katma 
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değer sağlayan endüstriyel ormancılık araştırmaları, ormancılığı daha yoğun 

bir silvikültür uygulamasına itmektedir (Tilki ve Çiçek, 2003:38). 

OGM 2022 verilerine göre, Türkiye’de enerji ormancılığı çalışmaları 

1978 yılından 2004 yılına dek sürmüş ve bu süreçte yaklaşık 623 bin hektar 

alan bu amaçla değerlendirilmiştir. 2004 sonrasında Türkiye’de enerji ormanı 

tesislerine yönelik bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Türkiye enerji 

talebinin sürekli arttığı ve enerji güvenliği yönetiminin itinayla yürütülmesi 

gerektiği bir süreçte enerji ormancılığına yönelik uygulamalar ülkemiz için 

pelet üretimi, tüketimi ve ticareti açısından önemli kazanımlar sağlayabilir. 

OGM’nin uygun orman ve yetişme ortamlarında hızlı büyüyen ağaç türleri ile 

kuracağı modern enerji ormanlarından elde edilecek odun ve bunun yanında 

ormanlardan bakım ve hasat çalışmaları ile ortaya çıkan dal, kabuk, yaprak, 

kök ve kütük gibi materyaller biyokütle santrallerinde kullanılabilir 

(Karayılmazlar vd., 2011:66).  

İlgili yasal düzenlemelerde (6831 sayılı Orman Kanunu, 

Ağaçlandırma Yönetmeliği) belirtildiği üzere hazine arazilerinde enerji 

ormanı tesisleri kurulabilir. Ayrıca özel mülkiyet arazilerinde de teşvikler 

(alım garantisi) sağlanması suretiyle enerji ormanları kurulabilir. Mevcut 

koruluk olarak adlandırılan orman alanlarının dışında kalan baltalık orman 

arazilerinde de enerji ormanları kurulabilir. Bu sayede, ekonomik anlamda 

değerlendirilemeyen araziler ulusal ekonomi açısından ekonomik bir getiri 

sağlayacaktır. OGM  2020 verilerine göre, Türkiye’de baltalık ormanların 

toplam orman alanlarına oranı %6 düzeyindedir. 
 

SONUÇ 

Odun peleti yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir kaynaktır. Ayrıca 

peletin kül oranı kömüre oranla yaklaşık 10 kat daha düşüktür (Torrproc, 

2010). Dolayısıyla odun peletinin kül açığa çıkarma ve karbon salınımı 

durumları düşünüldüğünde yeşil enerji politikalarıyla uyumlu bir yakıt olduğu 

görülmektedir. Peletlerin küresel iklim değişiminde sağlayacağı avantajın 

yanında, gerek uluslararası piyasalardan ithal edildiğinde gerekse de ülke 

içinde üretildiğinde fosil kaynaklara göre fiyat avantajı da bulunmaktadır. 

Türkiye için pelet kullanımının iki yönde etkisi olabilir. Öncelikli 

olarak Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak öz kaynaklarını 

mümkün olduğunca değerlendirmesi ekonomik ve siyasi ölçekte 

düşünüldüğünde jeopolitik bir gerekliliktir. Buna göre pelet üretimi ve 

kullanımı enerji güvenliği açısından Türkiye için bir fırsat olarak görülebilir. 

İkinci olarak ise gerek orman ürünlerinin gerekse de tarımsal atıkların pelet 
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üretimi yoluyla kullanılması ulusal ekonomi açısından önemli bir getiri 

sağlayacaktır. Bu durum istihdam ve ürünlerin değerlendirilerek çevrenin 

korunması açısından da son derece önemlidir. Bunun yanında küresel enerji 

politikalarının merkezinde yer alan yeşil enerjilerin kullanımı konusunda 

Türkiye sahip olduğu üretim gücüne pelet kullanımını da ekleyebilir. Çünkü 

hem orman varlığı itibariyle hem de tarımsal atık açısından buna uygun bir 

ülkedir. Türkiye’nin karbon emisyonu konusunda enerji, ulaşım, sanayi, tarım 

gibi sektörlerde köklü değişimlere giderek “2053’te net sıfır emisyon” 

hedefine ulaşabilmesi için mutlak surette potansiyelini değerlendirip bir 

biyokütle kaynağı olarak pelete enerji sektöründe (konut, sanayi, elektrik 

üretimi) yer vermesi rasyonel bir yaklaşım olacaktır. 

Orman yüzölçümü itibariyle Türkiye ile benzer alana sahip olan 

Finlandiya, ormanlarını yeşil altın olarak tanımlamaktadır. Finlandiya’nın 

2021’de orman endüstrisi üretiminin değeri 18 milyar avronun üzerinde 

gerçekleşmiştir. Orman sektörü Finlandiya’nın ihracat gelirinin yaklaşık % 

17’sine karşılık gelmektedir. Ülke için orman sanayisini daha da önemli kılan 

ise üretimde ihtiyaç duyulan girdi ve hizmetlerin yerli olmasıdır (Ministry of 

Agriculture and Forestry of Finland, 2022). Finlandiya’nın orman ürünlerini 

değerlendirmesine dair yürütmüş olduğu politikalar, ülkeyi bu konuda model 

haline getirmiştir. Türkiye de bu konuda Finlandiya’dan ilham alabilir. Bu 

kapsamda Türkiye’nin orman ürünlerinden yararlanması hususunda ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarının geleneksel işleyiş modelinden bürokratik 

süreçlerin sadeleştiği aktif2 ve modern bir işleyiş tarzına geçmesi büyük bir 

önem taşımaktadır. 

Diğer taraftan orman ürünlerinin elektrik üretiminde kullanımı, atık 

orman ürünlerinden peletleme yoluyla yararlanılmasıyla yapılmalıdır. Aksi 

takdirde doğrudan ağaç servetinin bu amaçla kullanılması kesinlikle makul bir 

seçenek değildir. Nitekim atık yönetmeliğine göre, söz konusu elektrik üretim 

santrallerinde yalnızca orman atıklarının yakılması gerekmektedir. Buna göre 

sürdürülebilir orman yönetimi için son derece hayati olan amenajman planları 

doğrultusunda orman bakım, gençleştirme, rehabilitasyon amacıyla elde 

edilen orman ürünlerinin pelet üretiminde değerlendirilmesi mümkündür. 

Orman ürünlerinin endüstriyel alanlar dışındaki enerji ve ısınma amaçlı 

kullanımında modern yöntemler esas alınmalıdır. Türkiye’nin odun üretimi 

                                                            
2 Pelet, kağıt, tıbbi aromatik bitkiler gibi alanlarda orman ürünlerinin katma değeri yüksek 

ürünler haline getirilmesi, sektörde tamamen özel sektörü hakim kılmadan özel sektöre yol 

gösteren ve gerektiğinde iş birlikleri yapan bir pozisyon üstlenmesi. 
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2021 yılında 33 milyon m3 olarak gerçekleşmiş olup, bunun 27,5 milyon m3 

civarındaki kısmı (%85’i) endüstriyel odun (tomruk, tel direği, maden direği, 

sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık) iken 5,5 milyon m3’ü 

(%15’i) ise yakacak odun şeklindedir (OGM, 2022). Söz konusu bu ürünlerin 

elde edilmesinde ağacın kökü ile uç, dal ve kabuk kısmı da dahil olmak üzere 

tüm kısımlarından faydalanılabilmektedir. 

Türkiyenin endüstriyel odun ve yakacak odun üretiminin bir kısmı ile 

uygulandığı takdirde enerji ormancılığı sahalarından elde edilen ürünler odun 

peleti amaçlı olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda odun peleti üretimi 

denildiğinde akla doğrudan ağaçlardan elde edilen bir ürün gelmemelidir. 

Türkiye’de pelet üretimi konusunda son yıllarda önemli girişimlerin olduğu 

görülmektedir. Bu durum gerek yurt içi gerek yurt dışı odun peletine olan 

talep artışının bir göstergesidir. Elektrik üretimi konusunda da süreç içinde 

biyokütle enerji santrallerine (BES) yönelik YEKDEM teşvikleri son yıllarda 

önemli ölçüde artış göstermiştir. İlgili teşvik kapsamında 2011 yılında 

yalnızca 3 adet (içinde orman atığı / ürünü kullanan mevcut değil) teşvik 

verilirken bu değer 2022 itibariyle 293 adet üretim santrali olarak 

gerçekleşmiştir. Bu santrallerden 45’i ise diğer atık türleriyle birlikte orman 

ürünlerini de kullanan santrallerdir. Bu 45 adet biyokütle santrali içinde 

yalnızca orman atığı / ürünlerini kullanan biyokütle santrallerinin sayısı ise 

17’dir (EPDK, 2022). Bu gelişmeler Türkiye’de bir pelet piyasasının oluşması 

açısından son derece önemlidir.  

Ancak Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ekonomiler göz 

önünde bulundurulduğunda orman ürünlerinden yeterli düzeyde 

faydalanamamaktadır. Pelet üretimi çerçevesinde Türkiye’nin orman atıklarını 

değerlendirmesi için sektörle ilgili teknik yeterliliklerini geliştirmesi 

gerekmektedir. ABD, Kanada, Almanya, Finlandiya, İsveç, Avusturya gibi 

ülkelerde orman ürünlerini elde etmede kullanılan modern teçhizatlar 

Türkiye’nin orman ürünlerini daha fazla değerlendirebilmesini mümkün 

kılacaktır. Bu konuda gerekli teçhizatların ithalat ile seri şekilde yerli üretim 

planlamaları belirlenmelidir. Aynı zamanda iç pazar ve ihracat boyutunda 

pelet üretimine yönelik teşvikler doğrultusunda kamu ve özel sektör iş 

birlikleri / uygulamaları ile Türkiye, orman ürünlerinden yüksek katma 

değerler elde edebilir. 

Bununla birlikte ISIC’a (International Standard Industrial 

Classification of All Economic Activities / Uluslararası Standart Sanayi 

Sınıflaması) göre, ormancılık müstakil bir alt sektör olarak ele 

alınmamaktadır. Sınıflama bazında sektör, ISIC  Rev.4’e göre tarım, 
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ormancılık ve balıkçılık şeklinde ele alınmaktadır. Bu durum Türkiye özelinde 

orman ürünleri iş kolunun (bütünü ve alt sektörler bazında) ekonomik 

düzeyde oluşturduğu katma değer / pay verilerine erişmeyi ve sağlıklı bir 

değerlendirme yapmayı engellemektedir. Halbuki geniş bir ekonomik aktivite 

olarak orman ürünleri sektörünün ayrı bir alan bazında istatistiklendirilmesi 

ulusal ekonomik göstergeler açısından son derece yarar sağlayacaktır. Gerek 

bu alanla ilgili akademik çalışmalar gerekse sektöre yönelik politikaların 

rasyonel şekilde üretilmesi ve yürütülmesi orman ürünleri sektörünün ayrı bir 

şekilde sınıflandırılmasına bağlıdır. Nitekim ISIC her ne kadar uluslararası 

düzeyde BM tarafından üretilen bir sınıflama olsa da ulusal ölçekte alt 

sektörler bazında ayrıntılı verilere erişmek mümkün olmalıdır. 
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GİRİŞ 

Dilbilimde genel bir görüş çerçevesinde olmak üzere; Türkçe, 

Moğolca, Mançu-Tonguz dilleri ve hatta bazı dilbilimcilere göre Korece ve 

Japonca Altay dilleri ailesi içinde değerlendirilmektedir. Altay dillerinin 

Altayca ya da Ana-Altayca olarak anılan eski bir farazî dilden türedikleri, 

tarihin ilerleyen dönemlerinde gruplara ve alt gruplara ayrılmak suretiyle 

müstakil diller halinde geliştikleri düşünülmektedir. Altay dilleri ailesi içinde 

yer alan dillerin yapı bakımından pek çok ortak yönü bulunmaktadır. En başta 

gelen karakteristik özellikleri eklemeli (agglutinative) bir yapıya sahip 

oluşlarıdır. Eşasıllı ekler bulunmaktadır. Ortak söz varlığı mevcuttur. İsim ve 

fiil yapımları, isim ve fiil çekimleri benzer kurallara sahiptir. Örneğin, fiilden 

isim yapımı → krş. Mo. ide- “yemek yemek” → ide-gen “yiyecek”, Tü. aya- 

“hürmet etmek, saygı duymak” → aya-ġ “hürmet, saygı”, Mo. yosula- 

“geleneğe göre davranmak” → yosula-l “gelenek, seromoni”, Tü. qıs- 

“qısmak” → qısıl “boğaz”. Ayrıca Altay dillerinde mevcut bulunan bazı 

sözcükler üzerinde yapılan karşılaştırmalı fonolojik çalışmalar vasıtasıyla çok 

sayıda düzenli ses denkliği tespit edilmiştir (Genel bilgi için bkz. Ramstedt, 

1912; Poppe, 1955; Sinor, 1963; Poppe, 1965; Menges, 1968 vs.). Ancak 

belirtilmelidir ki tüm bu verilere rağmen bazı araştırmacılar, Altay dilleri 

arasında köken birliği yani soy bağı bulunduğu iddiasına tereddüt ve ihtiyatla 

yaklaşmakta, benzerliklerin sadece karşılıklı etkileşim vasıtasıyla geçmiş 

özellikler olabileceğini belirtmektedir (Örneğin bkz. Clauson, 1962; Doerfer, 

1983).  

1. MOĞOL DİL GRUBUNA KISA BİR BAKIŞ  

Moğol dilleri ve lehçeleri şunlardır: Tarihî Moğol lehçeleri: Eski 

Moğolca [? – 12. yy. (Bu dönemden kalma dil verileri Çin yıllıklarındaki bazı 

kayıtlar ve Orta Moğolcadaki bazı eski sözcüklerden ibaret], Orta Moğolca 

[12. yy. – 16., 17. yy. (Yisünke Abidesi, Moğolların Gizli Tarihi gibi eserler 

başta olmak üzere Moğolcanın ilk kapsamlı verileri, yazılı Moğolcanın ilk 

ürünleri bu döneme aittir), Yeni Moğolca [16., 17. yy. – günümüze]. Çağdaş 

Moğol dilleri; Moğolca (dil grubuna adını vermiştir. Halha lehçesi ile temsil 

edilir), Buryatça (Moğolistan’ın Kuzeybatı kesiminde yaşayan Buryatlarca 

konuşulur), Oyratça (Moğolistan’ın batısında yaşayan Oyratlarca konuşulur), 

Kalmukça (Oyratçadan gelişmiş olup Oyratların 17. yy.’da Volga boylarına 

yerleşmiş bir grubu tarafından konuşulmaktadır), Mogolca (Hülegü 

döneminde Afganistan’a yerleştirilen Moğolların soyundan gelen, bugün 

Afgan Moğolları olarak bilinen halkça konuşulur) vd. Moğolcanın lehçeleri: 
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Halha (Moğolistan’ın resmî dili olarak kabul edilen lehçe olup diğer lehçelerle 

arasında çok az fark bulunmaktadır.), Dariganga, Karçin-Tümüt, Ordos, 

Bargu vd. (ayr. bkz. Poppe, 1970). Bugüne kadar Moğol dil grubu çatısı 

altında bulunan bir çok dil ve lehçeyle ilgili olarak çeşitli gramer, sözlük 

çalışmaları yapılmıştır. Örnek olarak, başlıca müracaat kaynakları şunlardır: 

Halha lehçesi için bkz. Poppe, 1951; Troxel, 1953; Luvsandendev, 1957; 

Buryatça için bkz. Çeremisov, 1954; Poppe, 1960; Oyratça için bkz. Kara, 

1959; Kalmukça için bkz. Ramstedt, 1935; Badmayev, 1966; Mogolca için 

bkz. Pritsak, 1964; Orta Moğolca için bkz. Haenisch, 1939; Poppe, 1964; 

Yazılı Moğolca (Written – Script Mongolian) için bkz. Poppe, 1954; Lessing, 

1960. vs.   

2. METODOLOJİ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 

Burada, aşağıdaki sözlükçede (iii. Sonuçlar: Sözlükçe) madde başı 

olarak ele alınıp incelenen yazılı Moğolcaya ait fiiller, hem anlamca hem de 

ses bakımından Eski ve Orta Türkçenin söz varlığında bulunan bir çok fiil ile 

(Eski ve Orta Türkçede [Göktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve 

Çağatay dönemlerinde, Moğolların Asya’da siyasî açıdan ve etnik anlamda 

aktif oldukları, Türk bölgeleri üzerinde geniş bir alana yayıldıkları dönemde 

ve bu döneme yakın tarihlerde oluşturulmuş Türkçe metinlerde], özellikle 8. 

yüzyıldan 16. yüzyıla kadar ortaya konmuş Türkçe eserlerde geçen fiiller ile) 

mukayese edilmiştir. Kullanılan metodolojiye göre ilkin, muayyen bir şekilde 

fiil bünyelerinde mevcut bulunan ses ve yapı benzerlikleri dikkate alınmış ve 

sonrasında bu fiillerdeki anlam değerlerinin birbirine olan semantik eşlik, 

paralellik ve farklılıkları tespit edilmiştir.  

Örnek bir karşılaştırmalı analiz denemesi olarak yapılan etütte, 

varılan tespitlerin ışığında olmak üzere, incelenen fiillerde görülen fonolojik 

değerler bakımından birbirine alternans teşkil eden fonem örnekleri, 

düzenli/düzensiz ses denklikleri ve karşılıklarından bazıları şunlardır: 

Vokaller için: Mo. /A/ ~ Tü. /Ø/ : uxa- ~ uq-, qısa- ~ qıs-, kökere- ~ köker-, 

bara- ~ bar-, berte- ~ bert-; Mo. /I/ ~ Tü. /Ø/ : saqı- ~ saq-, solı- ~ sol-, aqı- ~ 

aq-, sorı- ~ sor-; Mo. /U/ ~ Tü. /Ø/ : qıru- ~ qır-, sacu- ~ saç-, soru- ~ sor-, 

sönü- ~ sön-, uru- ~ ur-; Mo. /GA/ ~ Tü. /Ø/ : siŋge- ~ siŋ-; Mo. /-A-/ ~ Tü. /-

A-/ : amsa- ~ emse- ; Mo. /-I-/ ~ Tü. /-A-/ : uzı- ~ uza-;  Mo. /-U-/ ~ Tü. /-A-/ 

: qınu- ~ qına-, budu- ~ boya- [< bodu-]. Konsonantlar için: Mo. /ġ/ ~ Tü. /q/ 

: aġsumla- ~ aqsumla-, qırġa- ~ qırq-; Mo. /x/ ~ Tü. /q/: xara- ~ qara-, xaqı- 

~ qaqı-, alxu- ~ alq-, xoltul- ~ qurtul-, soyurxa- ~ soyurqa-; Mo. /c/ ~ Tü. /y/ : 

cırala- ~ yırla-, cıġul- ~ yıġıl-; Mo. /d/ ~ Tü. /t/ : daru- ~ taru-, dürü- ~ türü-, 
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doqı- ~ toqı-; Mo. /d/ ~ Tü. /d/ > /y/ : kedür- ~ kedür- > keyür-, budu- ~ bodu- 

> boya-, büdügüre- ~ bedü- > büyü-; Mo. /Ø/ ~ Tü. /y/ : oru- ~ yorı- ; Mo. /r/ 

~ Tü. /z/: sere- ~ siz-, sırı- ~ sız-; Mo. /s/ ~ Tü. /ş/ : asa- ~ aşa-; Mo. /n/ ~ /l/ : 

emne- ~ emle-, imne- ~ imle- vd. Ayrıca Türkçeden alındığı düşünülen yahut 

Moğolcadan Türkçeye geçen, Türkçe ile Moğolcanın ortak söz varlığında yer 

alan (başka bir dilden ödünçlenen veya ödünç olmayan) isimlere veya 

Türkçede mevcut bulunan ama Moğolcada bulunmayan fiillerden yapılmış ve 

doğrudan isim olarak Moğolcaya geçtiği anlaşılan sözcüklere, isimden fiil 

yapan işlek ve müşterek bir ek olan /+lA-/ getirilerek bir çok fiil 

oluşturulmuştur: Mo. ünele- ~ Tü. ünle-, Mo. cecegle- ~ Tü. çeçekle-, Mo. 

bekile- ~ Tü. bekle-, Mo. bögele- ~ Tü. bügüle- vd.  

Sözlükçede sıralanan birbirine ses, yapı ve anlam açısından yakın, 

benzer, ödünç yahut etimolojik açıdan eşasıllı olduğu anlaşılan fiillerin, pek 

tabii olarak sayı bakımından arttırılması mümkündür. İncelenen 112 adet fiile 

daha bir çok fiil ilave edilerek daha geniş bir monografi oluşturulabilir. Eski 

ve Orta Türkçede geçen fiillerle birlikte Eski ve Yeni Türkiye Türkçesinde, 

Çağdaş Türk şive ve lehçelerinde bulunan fiillerin de bu karşılaştırma şablonu 

üzerinde değerlendirilmesi, ayrıca Altay dillerinin Türk ve Moğol şubelerinin 

yanında diğer Altay dillerinin de karşılaştırmaya dahil edilmesi çalışmanın 

sınırlarını daha da genişletecektir. 

3. SONUÇLAR: SÖZLÜKÇE 

A/E 

1. aġsumla-: “öfkelenmek, şiddete başvurmak; bağırıp çağırmak 

[MED.15]”: /-ġ-/ ~  /-q-/~ /-x-/ → Etü: Krh. axsumla- [KB.4586] “sarhoş 

olarak kavga etmek”. Otü: Çağ. axsumla- ~ aqsumla- [Seng.32v27] “sarhoş 

olmak”.    

2. alda-: “bir şeyi hatayla ya da kazayla yapmak [MED.29]”: Etü: 

Uyg. alta(-ġ) [AY.211/13] “hile yapmak, kandırmak”, Krh. alda- [DLT.I/223-

11] “aldatmak”. Otü: Hrz. alda- [KE.126r5], Kıp. alda- [KGT.139/9], Çağ. 

alda- [Seng.48r15] “kandırmak”. 

3. alqı- ~ alxu-: “çakmak, vurmak ~ bozmak, tahrip etmek [MED.32, 

34]”: /-q-/~ /-x-/ → Etü: Gtü. alq- [KT-KD] “mahvetmek, harap etmek”, 

alqın- [KT-G9] “mahvolmak, harap olmak”, Uyg. alq(ı-n-) [Üİ.118b/9] 

“bitmek, tükenmek”, Krh. alq- [KB.1209, DLT.III/447-9] “bozmak, 

mahvetmek”, alqın- [KB.189, DLT.I/254-16.] “mahvolmak, yok olmak”. Otü: 

Hrz. alq- [İM.9] “berbat ve yok olmak”. 
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4. amu- ~ amura- / amaraġla-: “rahatlamak, sakinleşmek / sevmek, 

aşık olmak [MED.40, 36]”: Etü: Uyg. amra- [AY.365/2] “sevmek”, amran- 

[Üİ.98b/9] “sevmek”, krş. amraq [ETŞ.4] “sevgili”, Krh. amraq [DLT.I/101-

4] “rahat, sakin”, krş. KB. amrul- [3084] “sükuna kavuşmak”, amul [382] 

“sakin, yavaş”, amulluq [633] “sükunet”, DLT. amul “sakin, rahat vb.” [I/74-

12], amurt- “yatıştırmak, dindirmek” [III/428-20]. Ttü. emrah, emre “sevgili” 

isimlerinin fonolojik olarak Moğ. amaraġ şekline bağlamak mümkün 

görünmektedir: Moğ. amaraġ  ~ amarax > amrax ~ amra > Tü. emrah ~ emra 

~  emre |    

5. amsa-: “tatmak; tercübe etmek (bir zevk ya da acı) [MED.39]”: 

/a/~/e/ → krş. Etü: Krh. emse- [DLT.I/278-23]“emmek istemek”. 

6. aqı-: “ilerlemek, gelişmek, artmak [MED.25]”: Etü., Otü., Çtü. aq- 

“akmak” fiiliyle şeklen ve anlamca bağdaştırılabilir.  

7. arġa-: “yol veya anlam aramak [MED.51]”: /-ġ-/ ~ /-q-/ → Etü: 

Krh. arqa- [DLT.I/283-22, AH.104] “yoklamak, arayıp taramak”. Otü: Çağ. 

arqa- [Seng.34r18] “aramak”. krş. Ø < /-ġ-/ ~ /-q-/ → GBTü: Ttü., Az., Tkm. 

ara- “aramak”.     

8. arıl-: “temizlenmek, saf hale gelmek [MED.53]”: Mo. arıġ  ~ Tü. 

arı  “saf, temiz” → Etü: Uyg. arı(-n-/-t-) [AY.146/17, 72/16, 352/15] 

“temizle(n/t)mek”. Krh. arı- [KB.2108, DLT.I/19-21]. krş. arıġ [KB.847, 

DLT.I/12-23] “temiz”, arın- [KB.3522, DLT.I/201-7], “temizlenmek”, arıt- 

[KB.5505, DLT.I/208-9] “temizlemek”. Otü: Hrz. arıl- [ME.2-6], Kıp. arıl- 

[KTS.11] “temizlenmek”, Çağ. arıl- [ŞS.14] “temizlenmek”.  

9. asa-: “I. aşmak, II. asmak, takmak [MED.55]”: I. /-s/ ~ /-ş/ → Etü: 

Gtü. aş- [BK-D27], Uyg. aş- [TTT.I-47], Krh. aş- [KB.1735] “aşmak, 

geçmek”. Otü: Hrz. aş- [MM.120/1], Kıp. aş- [KTS.14], Çağ. aş- 

[Seng.40v19] “aşmak, geçmek”; II. Etü: Uyg. as- [KPH.136], Krh. as- 

[DLT.I/173-20] “asmak”. Otü: Hrz. as- [ME.66-4], Kıp. as- [KTS.13], Çağ. 

as- [Seng.39r17] “asmak”.      

10. asıġla-: asıġ+la- “faydalanmak, avantajdan yararlanmak 

[MED.57]”: Mo. asıġ ~ Tü. ası [TS.51] “çıkar, yarar, fayda” → krş. Etü., Otü. 

asıġ “fayda” [bkz. EDPT.244, TMEN.II/480].   

12. ayada-: “saygı duymak, birine ya da bir şeye bağlanmak vb. 

[MED.22]”: krş. Etü: Uyg. aya- [AY.510/1] “saygıyla ihtiram etmek, onur 

duymak”, aya(-ġqa tegimlig) [Üİ.104a/14] “saygı değer”.  

13. edle- : ed+le- “kullanmak, faydalanmak; uygun hale getirmek vb. 

[MED.294]”: Mo. ed ~ Tü. ed “değerli şey, meta” → Etü: Uyg. ed 

[Üİ.115b/10] “şey, madde, cevher”, edle- [AY.552/16] “bir şeyi uygun hale 
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getirmek, işlemek”, Krh. ed [DLT.I/79-9, KB.618] “ipekli kumaş gibi dokuma 

cinsinden olan şeyler”, edle- [KB.1805, DLT.I/286-6, AH.376] “ülkü yapmak, 

değer vermek, ehemniyet vermek, aklına getirmek; tesir etmek”: /-d-/ > /-y-/ 

→ Otü: Hrz. eyle- [ME.64-1] “onarmak, bakmak”, Kıp. eyle- [KGT.73/2], 

Çağ. eyle- [Seng.56r7] “eylemek, yapmak”.  

14. emcile- : em+ci+le- “tedavi etmek, iyileştirmek [MED.311]”: krş. 

Etü., Otü. emle- [EDPT.161] “tedavi etmek, iyileştirmek”. Ayr. bkz. emle-    

15. emgegle- : emgeg+le- “hasta olmak; acı, eziyet çekmek 

[MED.312]”: krş. Etü: Krh. emgekle- [DLT.I/315-12] “acı, eziyet çekmek”. 

Ayr. bkz. krş. emgeni-.  

16. emgeni-: “kaygılanmak; kederlenmek; acı çekmek vb. 

[MED.313]”: krş. Etü: Uyg. emgen- [Mait.76/12] “ıztırap çekmek”, Krh. 

emgen- [DLT.I/284-21] “emenmek, zahmet çekmek”. Otü: Hrz. emgen- 

[NF.221-4], Kıp. emgen- [KTS.73], Çağ. emgen- [Seng.114r9] “eziyet 

çekmek, zahmette olmak”.         

17. emle- ~ emne- : em+le- “tedavi etmek, iyileştirmek [MED.314]”: 

Mo. em ~ Tü. em “ilaç, deva” → Etü: Uyg. emle- [AY.588/15] “iyileştirmek”, 

Krh. emle- [KB.768, DLT.I/287-19]. Otü: Hrz. emle- [KE.87v1], Kıp. emle- 

[KTS.73] “tedavi etmek, iyileştirmek”.  

18. eŋne- : eŋ+le-  “uzunluk, genişlik ölçmek [MED.319]”: Mo. eŋ ~ 

Tü. eŋ  “en” → krş. Etü., Otü. eŋ “en” [EDPT.166, TMEN.II/566].    

19. erkele- ~ erkile- : erké+le- “birinin gücünü kullanmak; yönetmek, 

idare etmek vb. [MED.328, 329, 330]”; Mo. erke ~ Tü. erk “güç”, Mo. erkin ~ 

Tü. ergin “güçlü, en iyi olan vb.” → Etü. erklen- [bkz. TTT-II/8, 43-4] “güç, 

yetki sahibi olmak”. Otü. erklen- [KTS.75] “bir işi sürdürmeye azimli olmak”. 

Ayr. krş. Mo. erkelig [MED.329] ~ Etü: Gtü. erklig [BK-K12], Uyg. erklig 

[KPH.142], Krh. erklig [AH.256] “kudretli”. Otü: Hrz. erklig [KE.156r3],  

Kıp. erkli [KLS.65] “güçlü”.  

20. ertele- ~ ertede- : erte+le- “erken başlamak, bir şeyi erken 

yapmak vb. [MED.332]”; Mo. erte(n) ~ Tü. erte “erken” → Etü: Krh. ertele- 

[DLT.I/316-9] “erken başlamak”.   

21. esergüle- ~ esergüse- : “ters, aksi davranmak; karşı koymak vb. 

[MED.333, 334]”: krş. Etü., Otü.  esirge- [EDPT.252] “to grudge [esirgemek, 

kıskanmak: Moğolcadaki anlama oldukça yakındır.]”.  

22. ezele- : “sahip olmak, iyelenmek [MED.336]”: Mo. ezen ~ Tü. iye 

“sahip” → /-z-/ ~ /-d-/ ~ /-y-/  → krş. Etü: Uyg. idi [IB.65], Krh. idi 

[KB.1151, DLT.I/87-15] “sahip”. Otü: Hrz. ide [ME.82-4], Kıp. iye 

[KTS.117] “sahip”.                    
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23. baġaturla- : baġatur+la- “kahramanca davranmak, kahramanlık 

yapmak vb. [MED.68]”; Mo. baġatur > Tü. baxadur ~ Far. baxadur  

“bahadır, kahraman”.  

24. baġla- : baġ+la- “bağlamak [MED.69]”: Mo. baġ ~ Tü. bağ “bağ, 

band, paket” → Etü: Uyg. baġ [Mait.83/11] “bağ, köstek”, baġış [IB.18] “bağ, 

ip”, baġlıġ [AY.7/2] “bağlı”, Krh. baġ [DLT.III/152-28] “bağ, ip vb.”, baġla- 

[AH.183] “bağlamak”. Otü: Hrz. baġla- [ME.84-4], Kıp. baġla- [KGT.246/2] 

“bağlamak”.  

25. bara- : “bitmek, sonlanmak, zamanı gelmek; süresi geçmek 

[MED.82]”: krş. Etü., Otü. bar- “gitmek”. Semantik açıdan bakıldığında, Tü. 

“gitmek” fiilinin “bitmek, sona ermek vb.” şeklindeki anlamlarla figüratif 

ilgisi açıktır.      

26. bekile- : beki+le- “güçlendirmek, sağlamlaştırmak [MED.96]”: 

Mo. beki ~ Tü. bek, be(r)k “sağlam, muhkem; çetin, zor” → Etü: Uyg. bek 

[Mait.9/34], Krh. bek ~ berk [KB.1514, 1301] “sağlam”, Uyg. bekle- 

[Mait.83/31], Krh. bekle- ~ berkle- [KB.3741, 701] “sağlam tutmak, 

beklemek”. Otü: Hrz. bek [KE.232r5], berk [KE.49v9] “sağlam”, bekle- 

[NF.207/9] “sağlam tutmak, durmak [hıfz etmek vb.]”, Kıp. bek, berk 

[KLS.29] “sağlam”, bekle- [KTS.27] “beklemek; kilitlemek”. 

27. belbele- : “çocuğu kolda taşımak; iyi bir şekilde korumak 

[MED.96]”: krş. Etü: Krh. bele- [DLT.III/270-20] “(çocuğu) belemek, beşiğe 

bağlamak”. Otü: Kıp. bele- [KLS.28] “belemek, kundağa sarmak”.    

28. belegle- : beleg+le- “hediye olarak vermek [MED.97]”: Mo. 

beleg ~ Tü. belek “hediye” → Etü: Uyg. beleg [Hts.1843], Krh. beleg 

[DLT.I/385-19, AH.79] “armağan”, Krh. belegle- [DLT.I/307-17] “hediye 

etmek”. Otü: Çağ. beleg [Seng.149v3] “hediye”. 

29. belgele- : belge+le- “göstermek, belirtmek [MED.98]”: Mo. belge 

~ Tü. belgü “işaret, belirti” → Etü: Uyg. belgü [Mait.13/57], Krh. belgü 

[KB.1648] “alamet, nişan”, Uyg. belgüle- [Üİ.105b5], Krh. belgüle- 

[KB.5676] “belirlemek”. Otü: Hrz. belgü [KE.151r3] “belirti”, belgüle- 

[ME.13-8] “işaretlemek”, Kıp. belgü [KTS.27] “zahir, aşikar, belli”. 

30. berked- : berke+d- “sağlamlaştırmak; zorlaştırmak, cetin hale 

gelmek [MED.100]”: Mo. berke ~ Tü. bek, berk “sağlam; zor, çetin” → bkz. 

krş. bekile-. 

31. berte- : “yaralanmak  [MED.100]”: Etü: Uyg. bert- [Huast.49-52, 

KPH.169] “yaralamak”, Krh. bert- [DLT.III/425-19] “berelemek”. Otü: Hrz. 

bert(-ük) [ME.72-5] “berelemek”. 
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32. bögele- : böge+le- “şamanlık yapmak [MED.124]”: Mo. böge 

“şaman” ~ Tü. bügü ~ bögü “akıllı [krş. Ttü. büyü, büyüle-]” → Etü: Uyg. 

bügü, bügüş [Mait.101/21, 41/43] “hikmet”, bügü(-n-) [Üİ.115b2] “derin 

düşünmek”, Krh. bügü [KB.1014, DLT.I/428-23] “bilgin, akıllı”, Uyg. 

bügüle- [Man.I/21-1], Krh. bügüle- [KB.1666] “bilgi ile techiz olmak; mistik 

erdeme sahip olmak”. Otü: Hrz. bükü [İM.23] “büğü, sihir, arpağ”, Kıp. bügü 

[KLS.44] “bilgin”, Çağ. bügü [ŞS.32] “büyü, sihir, efsun”. 

33. böküy- : “bükmek  [MED.127]”: Etü: Uyg. bük- [AY.137/4] 

“bükmek”, Krh. bük-(g?) [DLT.II/19-8] “bükmek”. Otü: Hrz. bük- 

[KE.206v18], Kıp. bük- [KLS.44], Çağ. bük- [ŞS.32] “mukavves etmek”. 

34. bol- : “haline gelmek, değişmek; gerçekleşmek; yer almak vb. 

[MED.114]” krş. Etü., Otü. bol- “olmak”. Semantik açıdan bakıldığında, Tü. 

“olmak” fiilinin, “haline gelmek, değişmek; gerçekleşmek; yer almak vb.” 

şeklindeki anlamlarla figüratif ilgisi açıktır. Ayrıca Mo. ol- [MED.607] 

“bulmak, elde etmek, kazanmak; başarmak” fiilini de bu bağlamda düşünmek 

mümkündür.      

35. budu- : “boyamak [MED.130]”: Etü: Uyg. bodu- [Mait.28/15] 

“sürmek, yakmak”, Krh. bodu- [KB.6229] “boyamak”:  → /-d-/ > /-y-/ → 

Otü: Hrz. boya- [NF.194-6], Kıp. boya- [KLS.39] “boyamak”. 

36. büdügüre- : “büyümek, genişlemek [MED.144]”: Etü: Uyg. 

bedü(-k) [AY.95/2] “büyümek”, Krh. bedü- [KB.6110] “büyümek”: → /-d-/ > 

/-y-/ → Otü: Hrz. böyü(-k) [ME.160-4], Kıp. beyi(-k) [KLS.31] “büyümek”, 

ayr. krş. bkz. bedük, beyük, biyik [KTS.40]. 

37. bulaġla- : bulaġ+la-  “ileri fışkırmak, kaynamak, kabarmak 

[MED.133]”: Mo. bulaġ ~ Tü. bulaq “su kaynağı, maden” → krş. Etü:  Uyg. 

bulaq [TTT.VII/29-2], Krh. bulaq [KB.6626] “kaynak”. Otü: Hrz. bulaq 

[KE.176v19], Kıp. bulaq ~ bulax [KLS.41], Çağ. bulaġ [ŞS.34] “kaynak”.  

38. bülgümne- : bülgüm+le- “gruplara ayırmak, gruplandırmak 

[MED.146]”: Mo. bülgüm ~ Tü. bölük, bölüm  “grup” → krş. Etü., Otü. böl- 

“bölmek [bkz. krş. EDPT.332].    

39. büri- : “sarmak, kaplamak [MED.148]”: Etü: Krh. bürü(-n/l-) 

[KB.1500, DLT.II/131-3] “bürümek, sarmak”. Otü: Hrz. bürü(-ncük) [ME.81-

1], Kıp. büri- [KTS.40], Çağ. büri- [133r16] “bürümek”. 

40. bütü- : “tamamlanmak, bitmek, gerçekleşmek [MED.152; ayr. 

bkz. krş. bütün “tam, bütün [152] ~ bütün [KB.5330]”, krş. büte- “kapanmak, 

durdurulmak vb. [151]”: Etü: Uyg. büt- [Üİ.112b9], Krh. büt- [KB.3113] 

“bitmek, tamamlanmak”. Otü. Hrz. büt- [233v17], Kıp. bit- [KTS.33], Çağ. 

büt- [Seng.128r16] “bitmek, kapanmak, sona ermek vb.”. 
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41. cecegle- : ceceg+le-  “çiçek açmak, tomurcuklanmak 

[MED.168]”: Mo. ceceg ~ Tü. çeçek “çiçek” → krş. Etü: Uyg. çeçek 

[Mait.18/37], Krh. çeçek [DLT.II/122-22] “çiçek”, Uyg. çeçekle- [TTT.VIII, 

24], Krh. çeçekle(-n-) [DLT.II/266-19] “çiçek açmak”. Otü: Hrz. çeçek 

[İM.25], Kıp. çiçek [KGT.96/7],Çağ. çeçek [Seng.216r11] “çiçek”, Kıp. 

çiçekle(-n-) [KLS.51] “çiçek açmak”. 

42. cerigle- : cerig+le-  “asker sevk etmek [MED.173]”: Mo. cerig ~ 

Tü. çerig, çeri “asker, ordu” → krş. Etü: Uyg. çerig [AY.418/6], Krh. çerig 

[KB.2335] “asker, ordu”. Otü: Hrz. çerig [İM.25], Kıp. çeri, çeyri [KLS.49], 

Çağ. çerig [ŞS.43] “asker, ordu”.  

43. cıġul- : “yığılmak, toplanmak [MED.178]”: /c-/ ~ /y-/ → Mo. cıġ- 

~ Tü. yıġ- : Etü: Uyg. yıġıl- [AY.432/7], Krh. yıġ- [AH.255] “yığmak, 

toplamak”. Otü: Hrz. yıġıl- [ME.211-8], Kıp. yıġıl- [KGT.169/11], Çağ. yıġıl- 

[Seng.350r6] “toplanmak”. 

44. cırala- : cıra+la-  “ağlamak, cırlamak vb. [MED.191]; ayr. krş. 

ıraġu ‘melodili ses’, ıraġla- ‘ağlamak’ [MED.413]”: /c-/ ~ /y-/ ~ Ø → Mo. 

cır(a) ~ Tü. yır, ır; ayr. krş. Krh. çarla- [DLT.III/295-21] “cırlamak” : Etü: 

Uyg. (y)ırla- [KPH.236], Krh. yırla- [KB.4779] “terennüm etmek”. Otü: Hrz. 

ırla- [ME.178-5], Kıp. ırla-, yırla- [KTS.102, 321, ayr. krş. çırla- “gürültü ile 

akmak (51)”], Çağ. (y)ırla- [Seng.349r9] “şarkı söylemek”.     

D 

45. dad- : “alışmış olmak; tanıdık olmak; tecrübe elde etmek  

[MED.215]”: /d-/ ~ /t-/  → Mo. dad- ~ Tü. tat- (şekil benzerliği bulunmakla 

birlikte semantik ilgi de kurulabilir: krş. Etü., Otü. tat-“tatmak, denemek; bir 

hale uğramış olmak [TS.698]”).    

46. daru- : “bastırmak, ezmek, dar alana sokmak [MED.233]”: /d-/ ~ 

/t-/ → Mo. daru- ~ Tü. tar(+u-) : Etü: Uyg. tar [AY.277/4], Krh. tar 

[AH.315] “dar”. Otü: Hrz. tar [MM.159/3], Kıp. tar [KLS.179], Çağ. tar 

[ŞS.182] “dar, teng”. Etü: Krh. taru- [KB.448, DLT.III/261-25] “daralmak, 

dar gelmek”.  

47. doqı- : “hafifçe vurmak [MED.257]”: /d-/ ~ /t-/ → Mo. doqı- ~ 

Tü. toqı- : Etü: Gtü. toqı- [KT-K6], Uyg. toqı-, toqu- [AY.640/5], Krh. toqu- 

[KB.3291] “vurmak, dövmek, dokumak”. Otü: Hrz. toqu- [ME.76-7], Kıp. 

toqı-, toqu- [KTS.279], Çağ. toqu- [Seng.180r3] “vurmak”. 

48. dürü- : “koymak, itmek, içine yapıştırmak, içine kaydırmak, 

sokmak vb. [MED.283]”: /d-/ ~ /t-/  → Mo. dürü- ~ Tü. tür- (şekil 
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benzerliğinin yanında semantik ilgi de kurulmaktadır: krş. Etü., Otü. tür- 

“dürmek [bir şeyi kıvırıp silindir biçimi alacak şekilde kendi üzerine sarmak 

(TS.223)]”.   

I/İ 

49. ınaġla- : ınaġ+la- “birine iyi niyet beslemek [MED.410]”: Etü: 

Uyg. ınaġ [AY.27/8] “güvenilen, dayanılan”, ına(-n)- [AY.98/15], Krh. ına(-

n)- [AH.173] “inanmak, güvenmek, dayanmak”. Otü: Hrz. ınan- [NF.17/1], 

Kıp. ınan- [KGT.258/12], Çağ. ınan- [Seng.115v17] “inanmak, güvenmek”, 

ınaq [ŞS.87] “mutemed”.  

50. ile- : “göndermek, iletmek [MED.404]; ayr. krş. iledke- 

‘belirtmek, iletmek vb.’ [MED.404]”: Mo. ile-  ~ Tü. il(-t)- “taşımak, 

getirmek” → Etü: Gtü. ilt- [BK-D19], Uyg. ilt- ~ ilit- [Mait.71/24] “sevk 

etmek, alıp götürmek”, Krh. ilt- [KB.4289] “iletmek, götürmek vb.”. Otü: 

Hrz. elt- [NF.103-16], Kıp. ilt-, ilet- [KTS.109, 110] “iletmek, götürmek”. 

51. imer- : “dönmek, kıvrılmak [MED.409]”: Etü: Uyg. imer- 

“etrafını sarmak, çevirmek” [AY.585/4]. 

52. imle- : im+le- “(özellikle hayvana) işaret koymak [MED.409]”: 

Mo. im ~ Tü. im “işaret, iz” → Etü: Krh. im [DLT.I/38-8] “parola”, imle- 

[DLT.III/84-23] “işaretlemek, belirtmek”. Otü: Hrz. im [ME.47-6] “işaret”, 

Hrz. imle- [ME.47-5], Kıp. imle- [KTS.111], “belirtmek, işaret koymak, gözle 

işaret etmek”. 

K 

53. kedür- : “elbise giymek [MED.442]”: Mo. kedür- ~ Tü. kedür- (> 

giy-) → Etü: Uyg. ked- [Mait.9/14] “giymek”, Krh. kedür- [KB.5800] 

“giydirmek”. Otü: Hrz. keddür-, kéydür- [KE.78v10, 239v15] “giydirmek”, 

Kıp. kéd-, kéy- vb. [KTS.148, 151], Çağ. kéy- vb. [Seng.301v16] “giymek”. 

54. kel- : “dizilmek, yerine geçmek üzere takip etmek vb. 

[MED.446]” krş. Etü., Otü. kel- “gelmek”. Semantik açıdan bakıldığında, Tü. 

“gelmek” fiilinin, “(yerine) geçmek, takip etmek vb.” şeklindeki anlamlarla 

figüratif ilgisi açıktır.      

55. keregle- : kereg+le- “ihtiyaç duymak, gerekmek [MED.456]; ayr. 

krş. keregse- ‘gereksemek’ [MED.456]”: Etü: Gtü. kergek [KT-D4], Uyg. 

kergek [KPH.191], “gerek, gerekli”, ayr. krş. kerek(lig) [KPH.191], Krh. 

kerek [KB.212, DLT.I/391-5, AH.298] “gerek”, Uyg. kergekle- [Üİ.99a/20], 

kerge- [Huast.202-3], Krh. kerekle- [DLT.III/341-1] “gerek görmek, yokluğu 

dolayısıyla aramak, araştırmak”, kerek- [KB.925] “gerekmek”. Otü: Hrz. 

kerek- [KE.10v18], Kıp. kerek- [KTS.139] “gerekmek”, Hrz. kerek 
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[NF.243/5], Kıp. kerek [KTS.139], Çağ. kerek [Seng.313v3] “gerek, lazım, 

ihtiyaç”.  

56. kesegle- : keseg+le “kesmek, parçalara ayırmak [MED.459]; ayr. 

krş. kesegcile- ‘kesmek, küçük gruplara, bölümlere ayırmak vb. [MED.459]”: 

Mo. keseg ~ Tü. kesek “kesilmiş, kopmuş parça (toprak parçası gibi), ayrılmış 

grup vb.” → Etü: Uyg. kis- ~ kes- [AY.83/16] “kesmek”, Krh. kes- 

[DLT.I/11-24] “kesmek”, Krh. kesek [DLT.I/14-15] “kesik, parça”. Otü: Hrz. 

kes- [MM.95/3], Kıp. kes- [KTS.140], Çağ. kes- [ŞS.131] “kesmek”, Hrz. 

kesig [ME.115-7] “kesme”, kesek [NF.286/9], Kıp. kesek, kesik, kesük 

[KTS.140, 141] “kesik, parça”.  

57. kökere- : “mavileşmek, yeşermek (göğermek) [MED.482]”: Mo. 

köke “mavi, yeşil” ~ Tü. kök “gök, mavi, yeşil → Etü: Uyg. kök [Üİ.118b/3], 

Krh. kök [DLT.III.132-25] “gök rengi”, Krh. köger- [DLT.II/84-14] 

“göğermek, gök rengini almak”. Otü: Hrz. kök [KE.80v9], Kıp. kök 

[KTS.156], Çağ. kök [Seng.307v19] “mavi, yeşil”. Hrz. köger- [ME.162/5] 

“mavileşmek (ayr. ‘[yeşil hale gelmek dolayısıyla] filizlenmek, çıkmak; 

küflenmek’), köker- [KE.227r5] “göğermek; yeşermek, yeşillenmek”, Kıp. 

köger- [KGT.178/10], Çağ. köker- [Seng.307r5] “mavi, yeşil renge bürünmek; 

küf rengi (mavi, yeşil, lacivert tonlarında bir renk) almak”.   

58. kökire- : “cesaret almak [MED.483]” : krş. Etü., Otü. kükre- 

“kükremek, yüksek ses çıkarmak”. Semantik açıdan bakıldığında, Tü. 

“kükremek” fiilinin, “cesaret almak” şeklindeki anlamla figüratif ilgisi açıktır.       

59. köl- : “bağlamak, koşum takmak, dizginlemek [MED.483]”: krş. 

Etü: Uyg. köl- [IB.25] “(öküz gibi bir yük ya da binek hayvanını) bağlamak, 

koşum takmak”, kölük [KPH.195], Krh. kölük [DLT.I/392-1] “gölük, yük 

hayvanı; bağlanmış, koşum takılmış, dizginlenmiş hayvan”. Otü: krş. Hrz. 

köl- [KE.29v4] “koşmak, iş için mecbur tutmak”, kölük [KE.40v15], Kıp. 

kölük [KTS.157], Çağ. kölük [Seng.309r3] “yük ve binek hayvanı”.  

60. kömüri- : “kase gibi, konkav bir nesneyle örtmek [MED.487]” krş. 

Etü., Otü. köm- “gömmek, konkav bir boşluğun içine saklamak”. Semantik 

açıdan bakıldığında, Tü. “gömmek” fiilinin, “konkav biçimde örtmek” 

şeklindeki anlamla figüratif ilgisi açıktır. Tü.’de “gömmek”, nesneyi içbükey 

bir konkav nesnenin içine kapatmak ya da saklamak, Mo.’da ise nesneyi 

dışbükey bir konkav nesne ile kapatmak anlamları söz konusudur.     

61. kötül- : “elle sevk etmek; öncülük, rehberlik etmek, götürmek; 

yürütmek, taşımak, sevk ve idare etmek vb. [MED.493]” krş. Etü., Otü. kötür- 

“götürmek, taşımak, kaldırmak”, kötrül- “götürülmek, taşınmak, kaldırılmak” 

şekillerinde rastlanan fiillerin Mo.’da bulunduğu anlaşılan *köt- şeklinde 
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tasarlanan kökle eşasıllı olduğu ileri sürülebilir. Semantik açıdan bakıldığında, 

Tü. “götürmek” fiilinin, yukarıda Mo. kötül- fiil şekli için verilen anlamlarla 

figüratif ilgisi açıktır.      

62. kücüle- : kücü+le- “zorlamak, şiddet kullanmak; aşırı çaba 

harcamak vb. [MED.496]”: Mo. kücü(n) ~ Tü. küç “güç, kuvvet; zorluk; 

zulüm, baskı” → Etü: Uyg. küç [Mait.16/37], Krh. küç [DLT.II/18-1] “güç, 

kuvvet; zor”, Uyg. küçe- [Mait.83/55] “güçlenmek”, Krh. küçe- [DLT.III/258-

7] “güç kullanmak, baskı uygulamak, zulmetmek”. Otü: Hrz. küç 

[MM.405/3], Kıp. küç [KTS.167], Çağ. küç [Seng.303v10] “güç”. Hrz. küçle(-

n)- [KE.41r1], “güçlenmek”, küçemle- [ME.12-6] “zulmetmek, zorlamak”, 

Kıp. küçle- “güçlenmek, kuvvetlenmek”, küçe- “zorlamak, baskı yapmak” vd. 

bkz. KTS.167.  

63. küse- : “istemek, arzu etmek [MED.508]”: Mo. küsüg ~ Tü. küsüş 

→ Etü: Uyg. küsüş [KPH.199], Krh. küsüş [KB.160] “istek, arzu, talep”; Uyg. 

küse- [Üİ.98a/12], Krh. küse- [KB.3698] “istemek, arzulamak”. Otü: Hrz. 

küsiş [KE.19v13] “istenilen, değerli, nadir”, küse- [KE.124v7], Kıp. küse- 

[KLS.128] “istemek”.  

O/Ö – U/Ü 

64. obla- : “hile yapmak, kandırmak [MED.598]”: krş. Etü: Gtü. opla- 

[KT-K4] “atılmak, kendini tutamamak”. T. Tekin’e göre, KT.’de geçen opla- 

fiili, *op yansımasından /-la-/ eki ile yapılmış; anlamı “atılmak, yerinde 

duramamak, kendini tutamamak”tır (bkz. Tekin 2006: 91). O. F. Sertkaya, op 

“harman dövmek için koşulan öküzlerin örtasında bulunan öküz”+layu 

şeklinde bir açıklama yapmış (Sertkaya 1983: 374; ayr. bkz. Hamilton, 1974); 

G. Clauson ise, Tü. ufla- “sabırsızlık ifadesi olarak uf demek” fiiline 

bağlamıştır. Alternatif olarak, abidelerdeki opla- şeklini, Mo. obla- fiiline 

bağlamak makul görünmektedir.  

65. örged- : “geniş olmak, genişlemek; genişletmek, yaymak, açmak 

[MED.640]” krş. Etü., Otü. örget-, ögret- {Metatez} “öğretmek”. Semantik 

açıdan bakıldığında, Tü. “öğretmek” fiilinin, “genişletmek, yaymak, açmak 

vb.” şeklinde verilen anlamlarla figüratif ilgisi açıktır. Dikkat çekici olarak, 

bilginin bir başkasına verilmesi, bilginin nasıl kullanılacağının anlatılması (= 

öğretmek), bilgiyi alan, bilgiyi kullanan kişinin zihinsel olarak açılması, 

genişlemesi anlamına gelir.   

66. oru- : “girmek; bir yerden, durumdan, maddeden vb. içeri gitmek 

ya da gelmek; içine geçmek vb. [MED.620]”: Ø ~ /y-/ → Mo. oru- ~ Tü. yorı- 

(> yörü-, yöri-, yüri-, yürü-) → Etü: Gtü. yorı- [BK-D27], Uyg. yorı-
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[Üİ.105a/5], Krh. yorı- [AH.410] “yürümek, gitmek”, ayr. krş. Uyg. oruq (< 

{y}oru-q) [AY.160/2] “yol”. Otü: Hrz. yöri- [NF.20/9], yörü- [ME.10-2], Kıp. 

yüri-, yürü- [KGT.28/10, 13/1], Çağ. yürü- [341v20] “yürümek, gitmek”.  

67. otacıla- : otacı+la- “tedavi etmek, ilaç yapmak [MED.625]” : Mo. 

otaci(n) ~ Tü. otaçı “tabip, doctor, eczacı” → Etü: Uyg. ot [Mait.53/14], Krh. 

ot [DLT.I/35-7] “ilaç, em, agu”, Uyg. ota- [AY.587/10], Krh. ota- [KB.158] 

“tedavi etmek, ilaç yapmak”, Uyg. otaçı [AY.590/16], Krh. otaçı [KB.1065] 

“tabip, doktor”. Otü: Hrz. ot [ME.57-6], Kıp. ot [KGT.293/11], Çağ. ot 

[ŞS.152] “ilaç, em, zehir”, Hrz. otala- [ME.109-4], Kıp. otla- [KTS.206], 

otala- [KTS.206] “tedavi etmek, ilaç yapmak”, Hrz. otaçı [ME.218-7], Kıp. 

otaçı [KLS.148] “tabip”.  

68. uru- : “yırtmak, yarmak; ısırmak [MED.885]” krş. Etü., Otü. ur- 

“vurmak”. Semantik açıdan bakıldığında, Tü. “vurmak” fiilinin, yukarıda Mo. 

uru- fiil şekli için verilen anlamlarla figüratif ilgisi açıktır.  

69. uxa- : “anlamak, idrak etmek [MED.890]”: /-x-a-/ ~ /-q-/ → Mo. 

uxa- ~ Tü. uq- : Etü: Uyg. uq- [Mait.13/19], Krh. uq- [AH.99] “anlamak, 

idrak etmek”. Otü: Hrz. uq- [MM.54/4], Kıp. uq- [KTS.292] “anlamak”. 

70. uzı- : “kronik hale gelmek, gecikmek [MED.893]”: /-ı-/ ~ /-a-/ → 

Mo. uzı- ~ Tü. uza- : Etü: Uyg. uza- [AY.34g/12], Krh. uza- [KB.2968] 

“uzamak”. Otü: Hrz. uza- [ME.237-7], Kıp. uza(-t)- [KGT.191/12], Çağ. uza- 

[Seng.72v16] “uzamak”. 

71. ünele- : üne+le- “değer vermek, kıymetini takdir etmek 

[MED.1008]” : Mo. üne “değer, kıymet” ~ Tü. ün “ün, ses; san” → Mo. 

ünele- fiili ile Etü., Otü. ünle-, ünde- “seslenmek, çağırmak” fiilleri arasında 

ses ve yapı benzerliği bulunmakla birlikte semantik açıdan da ilgi kurulabilir.       

72. ürele- : “(tohum) gelişmek, filizlenmek; ekmek [MED.1012]”: 

krş. Etü: Krh. üdre- [DLT.I/273-19] “üremek, çoğalmak”.  

Q 

73. qınu- : “gizli öfke beslemek; birinin ölmesini istemek 

[MED.470]”: /-u-/ ~ /-a-/ → Mo. qınu- ~ Tü. qına- (< qıny-a-): krş. Etü: Gtü. 

qıyın [Tony.32], Uyg. qın [Mait.66/12], qıyın [AY.117/22], Krh. qın 

[KB.3547] “ceza; işkence”, qıyın [KB.6140], Uyg. qına- [AY.563/21], Krh. 

qına- [AH.446] “eziyet çektirmek, cezalandırmak, işkence etmek”. Otü: Hrz. 

qın [KE.103r8], Kıp. qın [KLS.102], Çağ. qın [ŞS.128] “ceza; ıstırap, azap, 

meşakkat, acı çekme”, Hrz. qına- [KE.59r21], Kıp. qıyna-(< qıyın-a-) 

[KLS.104], krş. qına- [KTS.144], Çağ. qına- [Seng.298v27] “cezalandırmak; 

acı çektirmek, eziyet etmek”.  
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74. qırġa- : “kesmek, budamak, kırkmak [MED.471]”: Etü: Krh. qırq- 

[DLT.III/422-17] “kesmek, budamak, kırkmak”. Otü: Hrz. qırq- [ME.144-4], 

Kıp. qırq- [KLS.103], krş. qırqı- [KTS.145] “kırkmak, kesmek, kısaltmak”. 

75. qıru- : “kıymak, küçük parçalara ayırmak [MED.473]”: Etü: Krh. 

qır- [DLT.II/7-26] “kırmak, parçalamak; kökünden kazımak, yok etmek vb.”. 

Otü: Hrz. qır- [ME.87-1], Kıp. qır- [KTS.144], Çağ. qır- [Seng.293v17] 

“kırmak, parçalamak; (toplu halde) yok etmek, öldürmek”. Ayr. krş. Mo. 

kırbe- “kısaltmak, seyrekleştirmek [MED.471]”: Ttü. kırp- “kesmek, 

kırpmak”.   

76. qısa- : “engellemek, mani olmak [MED.473]”: Etü: Uyg. qıs(-

gar)- [AY.31/13], Krh. qıs- [DLT.II/11-5] “kısmak, kısaltmak”. Otü: Hzm. 

qıs- [KE.163v15], Kıp. qıs- [KTS.145], Çağ. qıs- [ŞS.131] “kısmak, 

engellemek, sıkıp tutmak, sıkıştırmak vb.”.   

S 

77. sacu- : “dağıtmak, saçmak, yaymak, serpmek [MED.455]”: Etü: 

Uyg. saç- [IB.20], Krh. saç- [KB.719] “dağıtmak, saçmak”. Otü: Hrz. saç- 

[MM.276/2], Kıp. saç- [KTS.221], Çağ. saç- [Seng.229r25] “dağıtmak, 

saçmak, yaymak, dökmek vb.”.   

78. sal- : “çıkarmak, ayırmak, bırakmak vb. [MED.663]”: Etü: Uyg. 

sal- [AY.148/12], Krh. sal- [AH.366] “salmak, atmak, bırakmak, göndermek, 

ayırmak, çıkarmak vb.”. Otü: Hrz. sal- [NF.130/12], Kıp. sal- [KGT.63/13], 

Çağ. sal- [ŞS.165] “bırakmak, salmak”.    

79. samsı- : “mahvolmak, kötü hale uğramak [MED.668]”: Etü: Krh. 

samsıt- [DLT.II/336-16] “incitmek”. 

80. sana- : “düşünmek; ifade etmek [MED.668]”: Etü: Uyg. san- 

[Mait.79/26], sana- [Mait.9/6], Krh. sa- [KB.3241], san- [DLT.II/28-13], 

sana- [DLT.III/274-9] “saymak, düşünmek, hesaba katmak, dikkate almak 

vb.”. Otü: Hrz. san- [ME.143-5], sana- [ME.57-7], Kıp. sa- [KTS.221], san- 

[KTS.226], sa(-y-ı-l)- [KGT.47/4-5], sana- [KTS.226], Çağ. san- 

[Seng.234v7] “saymak, düşünmek, hesaba katmak, hesaplamak, dikkate 

almak”; ayr. bkz. krş. saqı-.   

81. saqı- : “korumak, gözetmek, sakınmak vb. [MED.662]”: krş. Mo. 

saqı- ~ Tü. saqın- [< sa-q-ı-n-] → Etü: Uyg. saqın- [IB.42], Krh. saq- 

[KB.4428], saqın- [KB.1112] “saymak, düşünmek, hesaba katmak, dikkate 

almak vb.”.  Otü: Hrz. saqın- [ME.97/1], Kıp. saġın- [KTS.222], saqın- 

[KTS.224], Çağ. saġın- [ŞS.164] “saymak, düşünmek, hesaba katmak, dikkate 

almak vb.”; ayr. bkz. krş. sana- . 
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82. sere- : “uyanık olmak, ayıkmak, sezmek, tetikte beklemek 

[MED.689]”: /-r-e-/ ~ /-z-/ → Mo. sere- ~ Tü. séz- (sez-) : Etü: Uyg. séz(-i-n)- 

[AY.630/11], Krh. séz(-i-n)- [3882] “sezmek, şüphe etmek”. Otü: Hrz. séz- 

[NF-34/12], Kıp. séz- [KTS.238], Çağ. séz- [ŞS.172] “şüphelenmek”. 

83. sıġa- : “elle vurmak [MED.699]”: krş. Etü: Uyg. sıqa- 

[TTT.VIII/K3], Krh. sıqa- [DLT.III/269-6] “el ile sığamak”, sıtġa- 

[DLT.III/288-24] “sığamak”. Otü: Hrz. sıġa- [ME.113-7], suva- [NF.224/4], 

Kıp. sıġa- [KTS.234] “sığamak, çekmek”, sıva-, suva- [KTS.236, 243] 

“sıvamak”, sıpa- [KTS.235] “okşamak”; ayr. krş. Mo. sıba- [MED.693] 

“sürmek, bir şeyin üzerini kaplamak (örneğin çamur vb. bir şeyle)” ~ Ttü. 

sıva-, sığa- “sıvamak, sürmek”: İlgi çekici olarak, semantik açıdan “sevmek 

suretiyle okşamak” ile “sıvamak, sıvazlamak” bağlamındaki anlam 

kategorilerinde bulunan fiiller figüratif benzerliğe sahiptir.  

84. sırı- : “erimek [MED.717]”: /-r-ı-/ ~ /-z-/ → Etü: Uyg. sız- 

[AY.594/15], Krh. sız- [DLT.II/9-26] “sızmak”. Otü: Hrz. sız- [KE.100v12], 

Kıp. sız- [KGT.353/3], Çağ. sız- [Seng.251v24] “erimek, sızmak (ayr. 

mecazen ‘bitkin hale düşmek’)”; ayr. krş. Mo. sırġu- ~ Tü. sızġur- → Etü: 

Uyg. sızġur- [Mait.72/10], Krh. sızġur- [DLT.II/188-3] “eritmek, sızdırmak”. 

Otü: Hrz. sızġur- [ME.45-4], ayr. krş. sızġunla- [ME.19-3], sızaŋla- [ME.171-

7], sızıq- [ME.130-5], Kıp. sızur- [KTS.236; ayr. krş. sızġur- ‘cızırdamak, 

ıslık çalmak (KTS.236)’] “erimek, sızırmak, sızdırmak vb.”.   

85. silge- : “kendini sallamak (hayvanlarda) [MED.706]”: Etü: Uyg. 

silk- [AY.490/17], Krh. silk- [DLT.III/422-21] “silkmek, sallamak”. Otü: Hrz. 

silk(-i-n)- [ME.134-8], Kıp. silik- [KTS.237], Çağ. silk- [Seng.255v21] 

“silkmek, silkelemek vb.”.  

86. siŋge- : “bir şeyin içine girmek, çözülmek [MED.711]”: Etü: Uyg. 

siŋ(-i-r)- [Mait.8/21], Krh. siŋ- [DLT.III/191/4] “sinmek; yutmak, 

hazmetmek, işlemek, girmek vb.”. Otü: Hrz. siŋ- [KE.16v1], Kıp. siŋ- 

[KGT.121/13], Çağ. siŋ- [Seng.257r3] “sinmek, sindirmek”.   

87. solı- : “hal değiştirmek [MED.725]”: Etü: Krh. sol(-u-ş)- 

[DLT.II/109-9] “solmak”. Otü: Hrz.  sol(-dur)- [ME.28-4], Kıp. sol- 

[KTS.239] “solmak, rengini atmak”.   

88. sorı- : “denemek, imtihan etmek [MED.729]”: Etü: Uyg. sor- 

[USP.46-2], Krh. sor- [KB.4126] “soru sormak”. Otü: Hrz. sor- [KE.234r17], 

sora- [KE.133r18], Kıp. sor- [KTS.239], Çağ. sor- [Seng.239v9] “soru 

sormak”.    
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89. sor- ~ soru- : “içine çekmek, emmek [MED.729]”: Etü: Uyg. sor- 

[Mait.107/16], Krh. sor- [DLT.I/16-5] “emmek”. Otü: Hrz. sor- [KE.115r5], 

Kıp. sor- [KTS.239], Çağ. sor- [Seng.239v9]  “emmek”.   

90. soyurxa- : “bağışlamak, lutfetmek [MED.724]”: /s-/ ~ /ts-/, /-x-/ ~ 

/-q-/ → Mo. soyurqa- ~ Tü. tsuyurqa- [< Çin. tz’ŭ, tsui]: Etü: Uyg. tsuyurqa- 

[AY.612/12], Krh. soyurqa- [KB.28] “bağışlamak”. Otü: Hrz. soyurġa- 

[KE.248v5], Kıp. soyurġa- [KTS.240], Çağ. soyurqa- [Seng.249r4] “hediye 

etmek, mükafatlandırmak, lütuf bahşetmek, rahmet etmek”. 

91. sönü- : “sönmek, (ateş) gitmek [MED.732]”: Etü: Uyg. sön- 

[AY.637/7], Krh. sön- [KB.2580] “sönmek”. Otü: Hrz. sön- [NF.5/12], Kıp. 

sön- [KGT.230/4], Çağ. sön- [Seng.246v16.] “sönmek”.   

92. sör- : “karşı gitmek, dayanmak [MED.732]”: Etü: Uyg. sür- 

[AY.560/1], Krh. sür- [DLT.II/7-16] “sürmek, devam etmek”. Otü: Hrz. sür- 

[ME.36-6], Kıp. sür- [KGT.42/8], Çağ. sür- [Seng.209v11] “sürmek, 

götürmek, def etmek, kovmak”. 

T 

93. tabla- : “tatmin olmak; kabul etmek, razı olmak; başkasının kötü 

bir hale uğramasından keyif almak vs. [MED.761]”: Etü: Uyg. tapla- 

[Mait.18/1], Krh. tapla- [DLT.III/293-2] “kabul etmek, razı olmak”. Otü: Hrz. 

tapla- [ME.150/7] “uygun bulmak”. Ayr. bkz. Etü: Krh. tabala- 

[DLT.III/322-23] “kınamak, ayıplamak” krş. Otü: Kıp. tapala- [KTS.] 

“kızılacak bir işi inadına yapmak, nispet yapmak”. Ayr. krş. tapla- ~ tapıġla- 

[< tap-ı-ġ+la-] “bir teklife ya da fedakarlığa hazırlanmak; saygı duymak; onur 

duymak vs. [MED.761]”.  

94. tamaġala- : “damgalamak [MED.774]”: Etü: Uyg. tamġala- 

[Huast.117/8], Krh. tamġala- [DLT.III/353-5] “damgalamak; hakanın 

damgasını -turasını- vurmak”. Otü: Hrz. tamġala- [KE.161r2] “mühürlemek”.  

95. tamtu- : “tahrip etmek, parçalamak [MED.775]”: Etü: Uyg. 

tamtu(-l)- [AY.141/8], tamtu(-r)- [AY.430/1] Krh. tamdu(-r)- [KB.4412], 

tamtu(-r)- [DLT.II/176-8], “tutuşturmak, yakmak [mecazen mahvetmek, 

tahribat yapmak anlamında kullanılabilir.]”.  

96. tanı- : “tanımak, bilmek [MED.778]”: Etü: Uyg. tanu(-q) 

[AY.448/21], Krh. tanu- [DLT.III/112-15], tanu(-q+luq) [AH.5] “danışmak, 

işaret etmek, söylemek, emretmek; tavsiye etmek”. Otü: Hrz. tanu(-q) 

[ME.86-6], Kıp. tanı(-q) ~ tanu(-q) [KTS.261, 262], Çağ. tanu(-q+la-) 

[ŞS.182] “tanımak”. 
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97. tara- : “dağıtmak [MED.779]”: Etü: Krh. tara- [DLT.I/14-9] 

“taramak, dağıtılmak”. Otü: Hrz. tar- [KE.181v20] “dağıtmak, savurmak”, 

Kıp. tarġa- [KGT.329/3] “dağılmak”, tarġat- [KLS.179] “dağıtmak”, Çağ. 

tarı- [ŞS.183] “saçmak”. 

98. tarı- : “tarım yapmak, ekmek, biçmek [MED.780]”: Etü: Uyg. 

tarı- [Mait.109/7], Krh. tarı- [AH.192] “ekmek, sürmek”. Otü: Hrz. tarı- 

[MM.355/4] “ekmek, biçmek”.  

99. tayaġla- : “(sopa, dayak gibi bir şeyle) destek almak [MED.770]”: 

Etü: Krh. tayaqla(-n)- [DLT.III/197-18] “dayak, baston sahibi olmak”. 

100. tege- ~ tegege- : “ulaştırmak [MED.792]”: Etü: Uyg. teg- 

[Üİ/124a3], Krh. teg- [AH.332] “değmek, erişmek, ulaşmak, isabet etmek, 

nail olmak”. Otü: Hrz. tég- [NF.434/14], Kıp. tég- [KGT.134/4], Çağ. tég- 

[Seng.195v7] “ulaşmak, erişmek”.   

101. teŋle- ~ teŋne- : teŋ+le- “bir yükü dengelemek [MED.803]”: Etü: 

Uyg. teŋle- [AY.197/10], Krh. teŋle- [KB.] “denk hale getirmek, eşitlemek”. 

Otü: Hrz. teŋle- [KE.152r6] “denklemek”. Ayr. krş. teŋse- “denemek, sınamak 

[MED.803]”.  

102. tor- : “bir yere yapışıp kalmak, durmuş olmak [MED.825]” krş. 

Etü., Otü. tur- “durmak, kalmak, hareketsiz olmak vs.”. Semantik açıdan 

bakıldığında, Tü. “durmak” fiilinin, Mo. tor- ile eşasıllı olduğu 

anlaşılmaktadır; ayr. krş. torġa- “durmak [MED.826]”. 

103. tögürigle- : “yuvarlak hale gelmek, dönmek, çevirmek 

[MED.833]” krş. Etü: Uyg. tegrikle- [TTT.X-337] “sarmak, çevirmek”. 

104. tölle- : “(özellikle hayvan için) doğum yapmak [MED.833]”: 

Etü: Krh. töle- [DLT.III/271-6] “döllemek, kuzulamak”.  

105. törü- : “doğmak, olmaya başlamak [MED.836]”: Etü: Uyg. töri- 

~ törü- [AY.557/20], Krh. törü- [DLT.III/262/6] “yaratılmak”. Otü: Hrz. 

törü(-t)- [NF.217/2], Kıp. töre- [KTS.282], Çağ. törü- [Seng.171r10] 

“doğmak, türemek”. 

X  

106. xaqı- : “bir şeyi başkasına karşı tutmak, hor görmek 

[MED.915]”: /x-/ ~ /q-/ → Mo. xaqı- ~ Tü. qaqı- : Etü: Uyg. qaqı- 

[AY.443/9], Krh. qaqı-, qaqu- (Arguca) [DLT.III/269-12, III/269-15] “birine 

kızmak, darılmak”. Otü: Hrz. qaqı(-ş)- [ME.198-2], Kıp. kaġı- [KLS.87] 

“kızmak, sinirlenmek”. Ayr. krş. xoqır-. 

107. xara- : “bakmak, gözetlemek, izlemek [MED.932]”: /x-/ ~ /q-/ 

→ Mo. xara- ~ Tü. qara- : Etü: Uyg. qaraq [AY.235/7], Krh. qaraq [KB.374, 
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DLT.I/382-16] “göz”. Otü: Hrz. qara- [KE.81v15], Çağ. qara(-ş)- 

[Seng.268r21] “bakmak”.  

108. xarala- : xara+la- “siyah veya koyu renkte belirmek, olmak 

[MED.934]”: /x-/ ~ /q-/ → Mo. xara ~ Tü. qara : Etü: Gtü. qara [Tony.52], 

Uyg. qara [KPH.182], Krh. qara [KB.5425] “siyah, kara”. Otü: Hrz. qara 

[NF.144-1], Kıp. qara [KLS.89], Çağ. qara [ŞŞ.119] “siyah, kara”. Etü: Krh. 

qarala- [DLT.III/324-1] “karalamak, pislemek”; ayr. krş. Mo. xaramsa- 

“yazıklamak, acımak [MED.934]” ~ Ttü. karamsa-r “kötüleyen, bir durumun 

kötü tarafına bakan”. 

109. xoqır- : “ağlamak; öfkeyle bağırmak [MED.956]”: /x-/ ~ /q-/ → 

Mo. xoqır ~ Tü. qaqır-, qıqır- : Etü: Uyg. qıqır- [AY.12/9] “kızmak”, Krh. 

qaqır- [KB.4113] “boğazdan gürültülü ses çıkarmak”. Otü: Hrz. qıqır- 

[ME.97-5] “çağırmak, bağırmak”, krş. Hrz. qıçqır- [KE.128v11], Kıp. qıçqır- 

[KLS.102] “bağırmak, çağırmak, seslenmek”, Çağ. qaqır- [ŞŞ.115] 

“bağırmak”. Ayr. krş. xaqı-.   

110. xoltul- :  “ayrılmak, sıyrılmak, kurtulmak [MED.960]”: /x-/ ~ /q-

/ ve akıcı (liquid) fonem değişmesi /-l-/ ~ /-r-/ → Mo. xoltul ~ Tü. qurtul-, 

qutul- : Etü: Uyg. qurtul-, qutrul- {Metatez} [Mait.8/47, 4/12], Krh. qutul- 

[KB.5541]; qutul-, qurtul- [DLT.II/121-23, 18] “kurtulmak”. Otü: Hrz. qutul-, 

qurtul- [KE.1161v8, 35r13], Kıp. qutulmak, kurtulmak [KTS.164, 165], Çağ. 

qutul- [ŞS.140] “halas olmak”.  

Y 

111. yabu- : “gitmek, yürümek [MED.420]”: krş. Mo. yabu- ~ Tü. 

yawu- : (şekil benzerliği bulunmakla birlikte semantik ilgi de kurulabilir: krş. 

Etü., Otü. yaġu-, yawu- “yaklaşmak, gitmek”).  

112. yeked- : “çok büyük, fazla geniş olmak [MED.431]”: krş. Mo. 

yeke ~ Tü. yeg : Etü: Gtü. yeg [BK-G10], Uyg. yeg [Üİ.115a/16], Krh. yeg 

[AH.249] “daha iyi”. Otü: Hrz. yég [MM.176/1], Kıp. yég [KTS.322] “iyi” 

ayr. krş. yege [KLS.225] “geniş”. Etü: Uyg. yeged- [TTT-I/8] “daha iyi hale 

getirmek, geliştirmek”. 
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* Kısaltmalar Listesi  

AH. Atabetü’l-Hakayık (Arat, 2006) 

AY. Altun Yaruk (Kaya, 1994) 

Az. Azerice  

BK. Bilge Kağan Yazıtı (Tekin, 2006) 

Çağ. Çağatayca 

Çin. Çince 

DLT. Divanü Lugati’t-Türk (Atalay, 2006) 

EDPT. An Etymological Dictionary of Pre-thirteenth Century Turkish (Clauson, 

1972) 

Etü. Eski Türkçe  

ETŞ. Eski Türk Şiiri (Arat, 2007) 

GBtü. Güneybatı Türkçesi (Oğuz Türkçesi) 

Gtü. Göktürkçe 

Hrz. Harezm Türkçesi 

Huast. Huastuanift (Le Coq, 1911) 

IB. Irk Bitig (Tekin, 2004) 

İM. İbnü Mühenna Lugati (Battal-Taymas, 1997) 

KB. Kutadgu Bilig (Arat, 1979) 

KE. Kısasü’l-Enbiya (Ata, 1997) 

KGT. Kıpçakça Gülistan Tercümesi (Karamanlıoğlu, 1989) 

Kıp. Kıpçakça (Eski Kıpçak Türkçesi) 

KLS. Kuman Lehçesi Sözlüğü (Grönbech, 1992) 

KPH. Kalyanamkara Papamkara Hikayesi (Hamilton, 1998) 

Krh. Karahanlı Türkçesi 

KT. Kültigin Yazıtı (Tekin, 2006) 

KTS. Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (Toparlı, vd., 2007) 

Mait. Maitrisimit (Ş. Tekin, 1960)  

Man. Manichaica (Le Coq, 1911)  

ME. Mukaddimetü’l-Edeb (Yüce, 1993) 

MED. Mongolian-English Dictionary (Lessing, vd., 1960) 

MM. Muinü’l-Mürid (Toparlı, Argunşah, 2008) 

Mo. Moğolca 

NF. Nehcü’l-Feradis (Ata, 1998) 

Otü. Orta Türkçe 

Seng. Senglah Lügati (Clauson, 1960) 

ŞS. Şeyh Süleyman Efendi Lügati (Kunos, 1902) 

Tkm. Türkmence 

TMEN. Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen (Doerfer, 1963-

1975) 

Tony. Tonyukuk Yazıtı (Tekin, 1994) 

TS. Türkçe Sözlük (TDK, 1955) 

TTT. Türkische Turfan Texte  

Ttü. Türkiye Türkçesi 

Tü. Türkçe 

USP. Uigurische Sprachdenkmäler (Radloff, 1928) 
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Uyg. Uygurca (Eski) 

Üİ. Üç İtigsizler (Barutçu-Özönder, 1998) 
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GİRİŞ  

Film turizmi son dönemlerde özel ilgi turizminin bir parçası olarak 

kiĢilerin ekranlarda izlediği arka plan manzaralarının bulunduğu 

destinasyonlara veya o film ile iliĢkili temapark, film seti gibi organize yerlere 

yaptıkları seyahatleri içermektedir. Bir hikayeyi ya da fenomeni 

deneyimlemek, onun bir parçası olmak için gerçekleĢtirilmektedir. Bir film, 

turistik bir destinasyon yaratmak için yapılmamakla birlikte etkileri göz önüne 

alındığında kent veya ulusların bu etkiden yararlanmak için ev sahibi olmaya 

çalıĢtıkları görülmektedir. Yılın tamamına yayılabilmesi, bir filmin küresel 

dolaĢımı sayesinde çok daha fazla kiĢiye ulaĢabilecek bir tanıtımın ortaya 

çıkması bu turizm türünü öne çıkarmaktadır. Birçok dizi, film serisi ve filmler 

bu etkiyi yaratabilme potansiyeline sahiptir. Bu çalıĢmada Ian Fleming'in 

1953 yılından itibaren yayınlanmaya baĢlayan kitap ve ilk olarak 1962‟de 

sinemaya uyarlanması ile günümüzde de çekimleri devam eden film serisi 

turistik destinasyon yaratımında filmlerin etkisini incelemek için örnek 

seçilmiĢtir. James Bond filmleri, uluslararası yapısı, kahramanın ajanlık 

maceralarında bir turist gibi hareket etmesi, filmlerin 50 yılı aĢkındır çekiliyor 

olması ve giĢede sağladığı baĢarısı ile film turizmi çalıĢmaları için uygun bir 

örnektir.  

1. FİLM KAYNAKLI TURİZM 

Hikayeler, gelenek, değer ve kültürel inançların teknolojik ilerlemeler 

neticesinde müzik, film veya televizyonu içeren kitle iletiĢim araçları 

aracılığıyla kitlelere iletilmektedir. Popüler kültür, sembolik tasvirlerle 

tüketicilere kimlik ve yaĢam tarzı idealleri sunulmakta ve hikaye ile ilgi 

kurmalarını sağlamaya çalıĢmaktadır (Cooper vd., 2010). Hikaye ne kadar 

ilham verici ise kiĢilerde o ölçüde olumlu hisler uyandırmakta ve kiĢilerin bir 

ürünü satın alması konusunda ilgisini tetikleyerek yeni tüketim taleplerini 

ortaya çıkarmaktadır (Li ve Liu, 2020; Cooper vd., 2010). Turizm ve sevilen 

hikayeler arasında güçlü bir iliĢki bulunmaktadır. Bu iliĢki, film 

destinasyonlarına yapılan seyahatlerde bir karakterin yerine geçme veya 

hikayenin bir parçası olma arzusu, hayran olunan yazar ya da yönetmenlerle 

kurulan bağ, bir hikayenin değerleriyle özdeĢleĢme, kiĢilerin kendi hafızaları 

ve hayal güçleri ile oynama istekliliği Ģeklindedir (Reijnders, 2015).  

Bir destinasyonun pazarlama baĢarısı ise yeni yaratıcı turizm 

ürünlerinin ve deneyimlerinin geliĢtirilmesi, yeni ürün içeriklerinin üretilmesi, 

hikaye yoluyla markalaĢma ve deneyimlerin geliĢtirilmesi Ģeklindedir. 

Yaratıcı bir hikayenin aidiyet duygusu yaratabilmesi, izleyiciyle iliĢki 
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kurabilmesi, takipçilerini hayranlara/destekleyicilere dönüĢtürebilmesi ve 

ilham verici olması önemlidir. Fantezi ve hikayelerden oluĢan hayal 

dünyasının gerçek yerlerle çakıĢtığı noktalardaki film destinasyonları 

imgelem ve gerçekliğin fiziksel referans noktalarını oluĢturmaktadır ve turizm 

yoluyla bu yerler kiĢilerde yeniden inĢa edilen konumlar haline gelmektedir. 

Farklı sosyal bireyler bu yerlere farklı anlamlar yükleyebilmektedir 

(Reijnders, 2009; Korez-Vide, 2017; Li ve Liu, 2020).  

Ġnsanların hafızalarında fiziksel nesne ve yerlere ihtiyaç vardır. Belirli 

bir yere filmler aracılığıyla atfedilen özellikler, sinematik evrendeki bir 

fenomen ve kahramana iliĢkin bir referans noktası oluĢturabilmektedir 

(Reijnders, 2009). Bu referansla birlikte turistik ziyaretlerde filmler giderek 

önemli hale gelmektedir. Eğlence ve bilgilendirmeyi içeren filmler bir 

destinasyonun doğrudan pazarlanmasına açık hale gelmektedir. Popüler 

kültürün ve kiĢilerin günlük rutinlerinin ayrılmaz bir parçası olan filmler, 

sinemasal görüntülerin ve hikayelerin somutlaĢtığı film destinasyonlarına 

veya filmler için hazırlanan özel setlere yaptıkları yolculuklarla soyut olanı 

somutlaĢtırmaktadır (Zimmernann ve Reeves, 2009; Cardoso vd., 2017; 

Carvalho vd., 2014). Film turizminin kapsamı ġekil 1‟deki gibidir. 

 

Şekil 1: Film Turizminin Kapsamı (Connell, 2012) 

Bunu sağlayan film kaynaklı turizm, bir filmle ilgili, iç ve dıĢ çekim 

lokasyonlarında bulunma, temapark ve stüdyo turlarına izleyicinin dahil 
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olduğu turistik seyahatlerdir. Bir turistin bir destinasyona veya belirli bir 

çekiciliğe, dünya çapındaki televizyon veya sinemalarda gösterilmesinin bir 

sonucu olarak yaptığı ziyaret olarak tanımlanmaktadır. Bir destinasyon, çekim 

yeri olarak hizmet ediyorsa veya bir film hikayesinin parçasıysa, turistler için 

çekici hale gelebilir. Filmler aracılığıyla yaratılan bu motivasyonda turistler, 

ekranda gördüğü bir manzarayı canlı izlemek, eğlenmek, deneyimlemek ve 

özel bir Ģeyler katmaktadır. Film turizmi, manzara ve hikaye iliĢkisini önemli 

hale getirerek bu iki dünyanın çakıĢmasını sağlamaktadır (Law vd., 2007; 

Radić vd., 2021; Connell, 2012; Pan, 2013). Film kaynaklı turizm 

(Gjorgievski ve Melles Trpkova, 2012): (1) Belirli bir bölgede çekimleri 

yapılan ya da eserin konusunda geçen yerlere yapılan seyahatler ve (2) 

KiĢiselleĢtirilmiĢ ve medya görünümlerinin kiĢilerin yorumlarına ve 

tüketimine dayanan post-modern bir deneyim için yapılan seyahatlerdir. ġekil 

2‟de film kaynaklı turizm yapan ziyaretçilerin motivasyonları ve film 

turizminin sürekliliği gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: Film Kaynaklı Turizmin Sürekliliği (Gjorgievski ve Melles Trpkova, 2012) 

Filmler, belirli destinasyonlara turist çekmek amacıyla yapılmasa da 

bu destinasyonları etkilemede önemli bir role sahiptirler. Filmler, turistik 

destinasyonların reklamı haline gelmektedir ve bu nedenle onun imajını 

güçlendirmek, farkındalık yaratmak, dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı bir marka 

değeri yaratarak diğer destinasyonlardan ayırt edici olmasını sağlamak 
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gerekmektedir. Destinasyon markalaması üç farklı bileĢen içermektedir. 

Destinasyon kimliği, kiĢilik ve imaj. Marka kimliği, yöneticilerin turistlerin 

algılamasını istedikleri içerikler; kiĢiliği ise markanın pazarda ayırt edici 

olmasından ve markanın sunduklarının tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına cevap 

vermesinden oluĢur. Ġmaj, turistlerin destinasyona dair fikir ve izlenimleridir 

(Radić vd., 2021; Korez-Vide, 2017; Cardoso vd., 2017).  

Karar vericiler, turist algısının yönlendirilmesinde görsel iletiĢim 

araçlarının gücünü keĢfederek günümüz turistlerinin bir yere iliĢkin tanıtım 

araçları olmaksızın ekrandaki yapımları tüketmesiyle bir destinasyona seyahat 

etme kararından etkilendiklerini fark etmiĢlerdir. Turizmi ortaya çıkaran 

filmlerdeki görsel ve duygusal imgeler, turistleri alanlara çekmek için 

kullanmaktadırlar. Bir turistin belirli bir destinasyona seyahat etme kararı 

almasında üç önemli özellik öne çıkmaktadır. Ġlki ekranda görülen, filmlerin 

(tamamının/belirli sahnesinin) çekildiği yerler, film stüdyoları ve büyük film 

setleridir. Ġkincisi, turistin merakını uyandıran filmin/dizinin çekildiği ülkedir. 

Üçüncüsü ise ünlü aktörler ya da filmlerin ana karakterleri olan kiĢilerdir. 

Klasik turistlerle karĢılaĢtırıldığında film turisti bir yerin özgünlüğünü 

destinasyonla iliĢkili hikaye, olay örgüsü ve karakterler aracılığıyla ve filmde 

deneyimledikleri kiĢisel bir hayal gücü ile değiĢtirirler. Ayrıca bir yere dair 

sadece klasik kaynaklardan araĢtırma yapmaz; daha önce giden kiĢilerin 

deneyimlerinden, internet portallarından, medyadan ve filmlerden bilgi 

toplarlar (Zimmernann ve Reeves, 2009; Cardoso vd., 2017; Gjorgievski ve 

Melles Trpkova, 2012; Radić vd., 2021; Carvalho vd., 2014). 

2. JAMES BOND FİLMLERİ VE DESTİNASYON 

YARATIMINA ETKİSİ 

2.1. James Bond Filmleri 

James Bond, Ġngiliz edebiyatının ve ondan uyarlanan hikayelerin 

beyazperdeye aktarılmasıyla 50 yılı aĢkın bir süredir devam eden film 

serisinin baĢkarakteridir. Ian Fleming tarafından yaratılan karakter, Soğuk 

SavaĢ dönemi ajanı olarak tasarlanmıĢtır ve hikayelerde Sovyet ajanlarını 

engellemiĢ, uluslararası kötü adamları adalete teslim etmiĢ erkeksi tavırlarıyla 

ünlü eĢsiz bir casustur. Popüler kültürün merkezinde olan karakteri Sean 

Connery (6 film), George Lazenby (1 film), Roger Moore (6 film), Timothy 

Dalton (2 film), Pierce Brosnan (4 film) ve Daniel Craig (5 film) 

canlandırmıĢtır (Lawless, 2014; Britannica, 2021; Hoxha, 2011; Film Arası 

Dergisi, 2016; Gencelli, 2016).  
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James Bond karakteri, uzun süreli ekranda görünmesi ve "Bond 

fenomeni" Ģeklinde anılabilecek güçlü bir karakteri olmasıyla birçok tartıĢma 

ve araĢtırmanın içerisinde olmaktadır. Modern erkekliğin ikonik bir temsili 

olan karakterin toplumsal cinsiyet, etnik köken veya ulusal kimliklerin 

temsilinde ideolojik yapısı kimi çevrelerce gerici filmler olarak 

görülmektedir. Bond serisi, erkekliğin ve Ġngiliz beyazlığının kadınlar, öteki 

olarak tasvir edilen yabancılar üzerinde egemen bir ideolojik mesaj 

vermektedir. En az Bond karakterini canlandıran aktörler kadar Bond kızları 

da pazarlamanın bir parçasıdır. Aktrisler, Bond‟un erkeksi karizmasını 

ekranda sergilemek için kadınsı hatları ile cinselleĢtirilmiĢ kadınlardan 

oluĢmaktadır. Hatta filmlerin jenerikleri de filmlerin yukarıda belirtilen 

yanlarına açıkça vurgu yapmaktadır. Filmlerin Maurice Binder tarafından 

tasarlanan jeneriğindeki kadın siluetleri çapkınlığına, silahlar, patlama 

sahneleri, kötü alıĢkanlıklara dair sahneler filme dair ipuçları sunmaktadır 

(Bennett, 2017; Hoxha, 2011; Lawless, 2014; Bilgi, 2018).  

Bununla birlikte en uzun süre devam eden sinema yapımlarından biri 

olan James Bond filmleri, bir sinema fenomenidir. Ünlü oyuncularca 

canlandırılan filmlerin dünya nüfusunun dörtte biri tarafından izlendiği tahmin 

edilmektedir. 1962-2015 yılları arasında yayınlanan filmlerin 7,1 milyar dolar 

ve sadece son film olan “Ölmek İçin Zaman Yok”un pandemi döneminde 

dünyada 119 milyon dolar giĢe hasılatına sahiptir (Chevrier ve Huvet, 2018; 

Lawless, 2014; Cooper, 2010; Bloomberg, 2021). Tablo 1‟de sinemada yer 

almıĢ bütün James Bond filmleri çekim yapılan ülkeler ile birlikte verilmiĢtir. 

Tablodan da görüldüğü üzere karakter mesleğinin gereğince dünyanın farklı 

ülkelerine seyahat etmiĢtir ve bu yerler filmler aracılığıyla izleyiciye 

sunulmuĢtur. BirleĢik Krallık uluslararası tanınırlığına ve itibarına katkıda 

bulunması bakımından önemli olan James Bond etkisi, karakterin 

maceralarında bir turist gibi gittiği kent ve ülkelerdeki yaptığı yolculuk tipleri 

ile destinasyonların yaratımına katkı sunmaktadır. Kahramanlık hikayeleri ile 

marka yaratan karakter, geleneksel Ġngiliz olmanın vurgusu ile birlikte 

çoğunlukla egzotik olarak adlandırılan yerlerde ve/veya döneminin jeopolitik 

önemi nedeniyle filmlerde seçilen yerler James Bond turizminde etkili 

olmuĢtur (Higson, 2020; Gencelli, 2016; Reijnders, 2010; Groszewski, 2019; 

Cooper vd., 2010). 
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Tablo 1: James Bond Filmleri ve Filmlerde Geçen Ülkelerin listesi 

Film Yıl Ülkeler 

Doktor No 1962 (1) Jamaika (2) Ġngiltere 

Rusya‟dan Sevgilerle 1963 (1) Ġskoçya (2) Türkiye (3) Ġtalya (4) Ġngiltere 

Altın Parmak 1964 (1) Florida (2) Kentucky (3) Ġngiltere (4) Ġsviçre 

Yıldırım Harekatı 1965 (1) Bahamalar (2) Fransa (3) Florida (4) Ġngiltere 

Ġnsan Ġki Kere YaĢar 1967 (1) Japonya (2) Cebelitarık (3) Bahamalar (4) 

Ġskoçya (5) Ġspanya 

Kraliçe‟nin 

Hizmetinde 

1969 (1) Ġsviçre (2) Ġngiltere (3) Portekiz 

Ölümsüz Elmaslar 1971 (1) Nevada (2) Kaliforniya (3) Hollanda (4) 

Michigan 

YaĢamak Ġçin Öldür 1973 (1) Louisiana (2) Jamaika (3) New York 

Altın Tabancalı 

Adam 

1974 (1) Çin (2) Tayland 

Beni Seven Casus 1977 (1) Nunavut (2) Ġskoçya (3) Ġtalya (4) Mısır                

(5) Bahamalar (6) Ġngiltere 

Ay Harekatı 1979 (1) Kaliforniya (2) Florida (3) Fransa (4) Ġtalya           

(5) Brezilya (6) Guatemala 

Yalnız Senin 

Gözlerin Ġçin 

1981 (1) Yunanistan (2) Ġtalya (3) Ġngiltere 

Ahtapot 1983 (1) Hindistan (2) Utah (3) Ġngiltere (4) Almanya 

Ġnsan Gibi YaĢa 1983 (1) Fransa (2) Bahamalar (3) Ġngiltere 

Ölüme Bir BakıĢ 1985 (1) San Francisco (2) Kaliforniya (3) Fransa (4) 

Ġzlanda (5) Ġsviçre (6) Ġngiltere 

Gün IĢığında Suikast 1987 (1) Fas (2) Avusturya (3) Ġngiltere (4) Virginia            

(5) Cebelitarık 

Öldürme Yetkisi 1989 (1) Meksika (2) Florida (3) Ġngiltere 

Altın Göz 1995 (1) Ġngiltere (2) Ġngiltere (3) Rusya (4) Porto Riko     

(5) Fransa (6) Ġsviçre (7) Monako 

Yarın Asla Ölmez 1997 (1) Ġngiltere (2) Virginia (3) Almanya (4) Tayland     

(5) Fransa (6) Meksika 

Dünya Yetmez 1999 (1) Ġspanya (2) Azerbaycan (3) Türkiye (4) Ġskoçya    

(5) Galler (6) Ġngiltere (7) Michigan 

BaĢka Gün Öl 2002 (1) Ġngiltere (2) Ġspanya (3) Ġzlanda (4) Hawaii           

(5) Galler 

Casino Royal 2006 (1) Çek Cumhuriyeti (2) Ġtalya (3) Bahamalar             

(4) Ġngiltere 

Quantum of Solace 2008 (1) Ġtalya (2) Avusturya (3) Panama (4) ġili                

(5) Meksika (6) Ġngiltere 

Skyfall 2012 (1) Ġngiltere (2) Ġskoçya (3) Çin (4) Türkiye                

(5)  Japonya 

Spectre 2015 (1) Ġngiltere (2) Ġtalya (3) Avusturya (4) Fas               

(5) Meksika 

Ölmek Ġçin Zaman 

Yok  

2021

  

(1) Ġtalya (2) Jamaika (3) Norveç (4) Ġngiltere              

(5) Ġskoçya (6) Danimarka  
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          ġekil 3‟te karakterin ele alınan 26 film boyunca gittiği ülkeleri ve 

sıklıklarını göstermektedir.  

 

 

Şekil 3: James Bond Film Lokasyonları (Tablo 1‟den üretilmiĢtir) 

2.2. James Bond Filmlerinin Destinasyon Yaratımına Etkisi 

James Bond filmlerinin destinasyon yaratımında üç önemli etkisi 

bulunmaktadır. Ġlki Ġngiliz ulus markasının bir parçası olması, ikincisi 

uluslararası ajan olması nedeniyle uluslararası seyahatler yapıyor olması ve bu 

seyahatlerinde ajanlık faaliyetlerini yürütürken bir turist gibi davranması ve 

üçüncüsü ise film turizminin bir özelliği olan belirli bir grubun daha net bir 

hedef kitle oluĢturmasıdır.  

James Bond, bir Ġngiliz‟dir ve Britanya da bu ulusal kimliğe vurgu 

yaparak film kaynaklı turistlerin ilgisini çekmeye çalıĢmaktadır. Bunu 

yaparken hem uluslararası profilinden faydalanmakta hem de Britanya‟yı 

popüler kültürün film gibi araçlarıyla temsil ettiğini öne sürmektedir. 2012 

yılında Skyfall filmiyle baĢlayan “Bond is GREAT” kampanyası, dünya 

çapında 653 milyon kiĢiye ulaĢarak ülkenin markasına değer katmıĢtır. 2015 

yılında Spectre filminin vizyona girmesiyle Britanya, aynı kampanyayla 

ziyaretçilerine Bond yaĢam tarzını yaĢamayı vadetmektedir. Ülke, Bond 

hayranlarının bir sonraki tatillerinde kahramanın anavatanı olan Britanya'yı 
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seçmesini teĢvik etmek için altmıĢtan fazla ülkede kampanyayı baĢlatmıĢtır. 

Son filmlerin Londra‟da da geçmesi de etkili olmuĢtur (Higson, 2020; 

VisitBritain, 2015; Strielkowski, 2013; Bennett, 2017).    

Kahramanın turizme teĢviki sadece kendi ülkesiyle sınırlı 

kalmamakta; James Bond, uluslararası maceralarında çoğunlukla bir turist 

gibi hareket etmektedir. Bu “ideal turist” olma durumu, hem kitle hem lüks 

turizmi cazip kılarken seyircisinin filmleri tüketmesi gibi yerleri de turizm 

aktivitesiyle tüketmesi için teĢvik etmektedir. Film lokasyonu olan ülkeler bu 

tanıtım değerinden etkilenmiĢtir. Spectre filmi, Meksika‟nın geleneksel olan 

Ölüler Günü Festivaline dahil edilmiĢ; Tayland‟daki Ko Phao Tapu Adası, 

Altın Tabancalı Adam‟dan sonra James Bond Adası olarak anılmaya 

baĢlanmıĢtır (Riquet ve Zdrenyk, 2018; Chevrier ve Huvet, 2018; Adie ve 

Cepeda, 2018; Law vd., 2007; Luekens, 2021; Carvalho vd., 2014).  

Üçüncüsü ise belirli bir izleyici grubunun daha çok ilgisini çekerek 

hem hayran turizminin olumlu etkisinden yararlanmasını hem de turist 

hedefinin kısıtlı olmasından kaynaklı olumsuz bir risk taĢımasıdır. Modern 

erkeğin temsilcisi olan James Bond‟un film lokasyonlarına yapılan ziyaretler 

erkekliğin güçlendirilmesinin bir yolu olarak görülmektedir. Bond film 

turistlerinin kıyafetlerinden turist tutumlarına kadar filmin etkisi 

görülmektedir (Hoxha, 2011; Reijnders, 2015; Chevrier ve Huvet, 2018). 

2.3. James Bond Filmlerinde Türkiye  

Türkiye‟de çekilen ya da Türkiye‟yi konu alan filmler ile birlikte son 

dönemlerde artarak Türk yapımları da küresel alanda bir tanıtım etkisi 

yaratmaktadır. Ġlk dönem filmlerde özellikle Ġstanbul, doğu ile batı arasında 

bir geçit olması özelliği ile beyazperdeye yansımıĢ; Ġtalyan, Amerikan, Hintli, 

Ġspanyol, Fransız, Alman sinemacılar 1950‟lerde filmleri için Ġstanbul‟u tercih 

etmiĢlerdir. Bu durum Geceyarısı Expresi‟ne (1978) kadar devam etmiĢ; 

2000‟li yıllardan sonra yeniden popülerleĢmiĢtir. Tenten ve Altın Post (1961), 

Topkapı (1964), Altın Yumruk Ġstanbul‟da (2001), Misson Ġstanbul (2008), 

Uluslararası (2009), Köstebek (2011), Hayalet Sürücü 2: Ġntikam AteĢi 

(2011), Argo (2012), Takip: Ġstanbul (2012), Son Umut (2014), YarıĢ 2 

(2016), Inferno (2016) Ġstanbul‟da çekilen filmlerden bazılarıdır. Rakamlarına 

net olarak ulaĢılamamakla birlikte dizi ihracatı 1975 tarihli AĢk-ı Memnu‟nun 

1981‟de Fransa‟ya satılmasıyla baĢlamıĢ, Deli Yürek ve GümüĢ ile ivme 

kazanmıĢ ve Binbir Gece (2009) ile MuhteĢem Yüzyıl dizileriyle giderek 

artmıĢtır (Bayraktaroglu, 2019; Aytekin, 2019; ġentürk vd., 2017). 1963 

tarihli Rusya‟dan Sevgilerle, 1999 tarihli Dünya Yetmez ve 2012 tarihli 
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Skyfall filmleri ise James Bond‟un Türkiye‟de çekimleri yapılan üç filmidir 

(ġekil 4).  

1963 tarihinde Ġngiltere, Ġskoçya ve Ġtalya ile birlikte Türkiye‟de de 

çekimleri yapılan film, YeĢilköy havalimanından baĢlayarak Ġstanbul‟un 

önemli tarihi alanlarını arka plana almaktadır. KapalıçarĢı, Sultanahmet, 

Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya gibi kentin önemli tarihi yerleri, vapur 

yolculuğunda boğaz tanıtılarak gösterilmekte; bu mekanların yanı sıra kültürel 

vurgular da yapılmaktadır. Hikayede kilim, yerli kahve ve alkollü içecekler, 

oryantal dans gibi yerel unsurların gösterilmesi mekan kadar yaĢam tarzının 

ve kültürel değerlerin de tanıtımını içermektedir. Bu durum UNWTO ve 

Netflix‟in 2021 tarihli çalıĢmaları ile de paralellik göstermektedir. Ayrıca 

filmde 1883-1977 yılları arasında Paris-Ġstanbul arasında seferleri olan ġark 

Ekspresi‟ne de yer verilmiĢtir (ġekil 4) (Sanat Okur, 2022; Aytekin, 2019; 

Young, 1963; UNWTO ve Netflix, 2021). 

Bir diğer film ise 1999 tarihinde çekilen Dünyalar Yetmez filmidir. 

Ġstanbul Boğazı, Küçüksu Kasrı ve Kız Kulesi‟nin arka planda görüldüğü 

filmde Türkiye, Azerbaycan olarak gösterilmiĢtir (ġekil 4) (Apted, 1999; We 

Love Ġstanbul, b.t.).  

2012 tarihli Skyfall filmi ise Türkiye‟de Ġstanbul, Adana ve Muğla‟da 

çekilmiĢtir. Ġstanbul‟un tarihi sokakları ve yapıları filmin arka planını 

oluĢtururken geleneksel Pazar ve kilim gibi ülkeye özgü yerel değerler de 

sergilenmektedir (Mendes, 2012). Skyfall, anıt eserlerin zarar görmesi, 

KapalıçarĢı‟daki çatıda ve vitrinde oluĢan tahribat, film için tarihi ağaçların 

kesimi ve budanması, sahil Ģeridinde çekimler sırasında korumanın olmasının 

kiĢilerin gündelik yaĢamlarını etkilemesi gibi pek çok haberle gündeme 

gelmiĢtir. Bu durum özellikle tarihi kısımlarda reklam ve tanıtım için bunun 

kabul edilebilir olup olmadığını da tartıĢmaya açmıĢtır. Bu olumsuzluklarla 

birlikte filmin 101 ülkede gösterime girmesiyle yarattığı promosyon ve 

KapalıçarĢı‟nın çatısının TV anteni ve klima gibi monte parçalarından 

arındırılarak restorasyonu tetiklemesi de olumlu yönleri olarak basına 

yansımıĢtır (Akkoç ve Köse, 2012; Tos, 2012; NTV, 2019; KarakaĢ, 2012; 

Ġspir, 2013; DeliklitaĢ, 2012).  
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Şekil 4: Filmlerden Görüntüler (Young, 1963; Apted, 1999; Mendes, 2012) 

SONUÇ 

Film turizmi günümüzde hikaye ve deneyimlerin filmler aracılığıyla 

çekildiği yerlerde yarattığı destinasyonların hayranlar tarafından ziyaret 

edilmesi Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Küresel tanıtımın sağlanması, yerlerin 

yeni hikayelerle yeniden sunulması, turizm faaliyetlerinin tüm seneye 

yayılarak mevsimsel baskının azaltılması, filmlerde yer alan ünlülerle 

destinasyonun güçlendirilmesi olumlu etkilerdendir (Radić vd., 2021; Cardoso 

vd., 2017). Film turizminin yarattığı ziyaretçi artıĢının doğal çevrede bozulma 

yaratması, bir yerde çekilen filmin baĢka bir yer olarak sergilenmesiyle bilgi 

kirliliği yaratılması, ziyaretçilerin belirli bir filme duyduğu hayranlık 

nedeniyle hedef grubun kısıtlı kalma riski, kültürlerin yanlıĢ temsili ise 

olumsuz etkilerindendir (Radić vd., 2021; Connel, 2012; Cardoso vd., 2017; 

Luekens, 2021, Tarcan, 2021). Türkiye için de geçerli olan bu durum, kimi 

filmlerde kentlerin ve doğanın güzelliği ön plana çıkarılmakta kimi filmlerde 

ise gerçeklerden uzak bir ülke gösterilmektedir. Ġstanbul‟un casuslar Ģehri 

imajı, yüzeysel bir Ortadoğu algısı, recm cezası gibi Türkiye‟de olmayan 

uygulamaların varmıĢ gibi gösterilmesi olumsuz örneklerindendir (Tarcan, 

2012). James Bond sinema evreninin üç filmi Türkiye‟de geçmektedir. 

Bunlardan Rusya‟dan Sevgilerle ve Skyfall, doğrudan Türkiye‟de geçen 

filmler olmakla birlikte, Dünya Yetmez filminde ülke, Azerbaycan olarak 
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gösterilmiĢtir. Tarihi yapıları arka planına alan filmlerin dünya genelindeki 

gösterimi ise ülkenin tanıtımı için değerli görülmektedir ve turizme etkisi 

olduğu düĢünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişim, internet teknolojisinin 

yaygınlaşması ve insanlığın sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşümü 

iletişim pratiklerini de dönüştürmeye başlamıştır. Veri üretimindeki artış ve 

yapısal çeşitlenme dijital ve sosyal iletişim mecraları aracılığı ile bilgiye 

erişimi kolaylaştırarak artırmıştır. 1990’ların sonunda hızla gelişen ve bilgi 

iletişim teknolojilerine bağlı yaygınlaşan yeni medya mecraları ve görsel 

iletişim araçları ile beraber insanlığın homo videns’e dönüştüğü düşüncesi 

Sartori (2006) tarafından ortaya atmıştır. Homo sapiens olarak adlandırılan, 

‘okuyan ve düşünen insan’ bu yaklaşımda ‘gören’ insana yani homo videns’e 

dönüşerek izleyici olmaya başlamıştır. Dijital medyanın yaygınlaşması ile çok 

küçük yaşlardan itibaren görsel tüketime yönlenen insanlar için sanat ve 

kültür ürünlerinin dijital ve görsel tüketimi de artmaya başlamıştır. Hızla 

gelişen ve yaygınlaşan dijital sanat ürünlerinin büyüttüğü kültür endüstrisi bir 

yandan küresel ölçekte yaygınlaşma imkanı bulurken piyasa değeri olarakta 

büyük endüstrilerden biri haline gelmiştir. Bu dönüşümde kültür endüstrisi 

ürünlerinin iletişim ve tüketiminde altyapı olarak hizmet sunan ve Web2.0 adı 

verilen internet teknolojisine dayalı çalışan mecralar da bu endüstrinin önemli 

paydaşları konumuna gelmiştir. Bu mecraların zaman içerisinde bilgiyi 

kontrol eden merkezi yapılara dönüşmeye başlaması kültür endüstrisinde güç 

dengelerinin üreticilerin aleyhine dönüşmeye başlamasına neden olmuştur. 

Geniş bir çerçevede Web2.0 teknolojisinin beraberinde getirdiği veriye dayalı 

manipülasyonlara karşı Web3.0 adı verilen yeni nesil internet teknolojisi ile 

yeni bir yaklaşım sunulmaktadır. Verilere sahiplik ve değiştirilemezlik imkanı 

sunan Web3.0 teknolojisi ile birlikte dijital sanat ve kültür ürünleri için de 

yeni bir alan ve ekonomi potansiyeli doğmuştur. Web3.0 teknolojisinin 

gelişimini hızlandıran ve altyapısını oluşturan blokzincir teknolojisinin hızla 

gelişen ürünleri, özellikle kültür ve sanat ürünleri için bu yeni potansiyeli 

gerçekleştirmeye aday konuma gelmiştir. Blokzincir teknolojisinn 

ürünlerinden olan ve NFT (Non-fungible Token) adı verilen kripto varlıklar, 

sahip oldukları benzersizlik ispatı özelliği ile birlikte dijital sanat 

ekosisteminde yeni bir dönüşümü tetiklemeye başlamıştır. Sanat eserleri başta 

olmak üzere, birçok farklı kültür öğesinin uygulama alanı bulduğu NFT’lerin 

kültür endüstrisi üzerinde başlattığı dönüşüm çok kısa sürede küresel ölçekte 

etkili olmaya başlamıştır. Bu bölümde blokzincir teknolojisi ve NFT’ler 

üzerine bilgiler verilerek kültür endüstrisinin dönüşümündeki etkileri 

incelenmektedir. Kültür kavramı üzerinden kültür endüstrisinin tartışıldığı bu 

bölümde, NFT’ler ile tetiklenen dönüşüm yolculuğunda bu endüstrisinin 
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paydaşları için mümkün olacak fırsatlar ve tehditler üzerine bir tartışma 

sunulmaktadır. 

1. KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ 

Kültür birçok filozof tarafından insanların ortak birikimi olarak 

nitelenir. ‘Cultivation’ yani ‘toprağı işleme’ yaklaşımı, köken olarak 

alındığında kültürü kavramsal olarak tanımlamak daha kolay olmaktadır. 

“Kültür en geniş anlamıyla insanın doğa karşısında, oluşturduğu çevre ve 

etkinliklerin tümünü kapsar” (Kulak, 2016). Kültürün görünen ya da maddi ve 

görünmeyen yani manevi unsurları olduğu göz ardı edilmemelidir. Tüm bu 

yaklaşımların buluştuğu kavram olan kültür, insanlar ve toplumlar tarafından 

tarih boyunca üretilen bir toplumsal miras olarak nesilden nesile aktarılır.  

Çağlar boyunca dikey hareket etmiş olan kültür olgusu üzerinden, 

toplumsal bilinç ve pratiklerin dönüşümünün en az üretim süreleri kadar uzun 

olacağı gerçeği göz önünde bulundurarak, yeni bir teknoloji ya da teknoloji 

ürününün bir kültürel dönüşüm gerçekleştirmesi tartışmasını ekonomi 

bağlamında yapmak daha gerçekçi olacaktır. Kültür ürünleri ve bağlantılı tüm 

paydaşların bir araya geldiği kültür endüstrisi kavramı üzerine ilk tartışma 

Frankfurt Okulu ekolünden gelen Adorno ve Horkhaimer tarafından 1947 

yılında yapılmıştır. Kültürün endüstrileşmesi üzerine yapılan bu tartışma 

kapitalizm odağında ve kapitalizmin artık sanayinin ötesinde sosyal yaşama 

da etki eden bir yapı haline gelmiş olması fikri üzerindendir. Bu tartışma 3. 

Sanayi devrimi ile birlikte artan teknoloji kullanımı ve teknolojinin sanat ve 

kültür ile birleşmesinin bir metalaşma ile sonuçlandığı fikrinde yoğunlaşır. 

Yeniden üretim yaklaşımı üzerinden kapitalizm odağında teknoloji ile kültür 

ve sanatın buluşmasının ortaya çıkardığı kültür endüstrisi “hakikat yerine 

sahte tatminler ile rasyonelleşmiş bir dünyayı yeniden üretmektedir”. Modern 

toplumlarda kar etme odağında ilerleyen kapitalizm insani ihtiyaçlar ve 

duyguların ötesinde hareket ederek üretimlerin piyasaya yönelmesine neden 

olmuştur. Modern dünyada kültür endüstrisine baktığımızda ise varoluşu her 

ne kadar sadece kar etme odaklı olmasa da, bu endüstrinin aracıları 

bağlamında kapitalist düşüncenin hakim olduğu tekelci karakteri tartışmaya 

açıktır. Bu yaklaşımda birey kültür endüstrisinin tüketime yöneltmeye 

çalıştığı bir nesneye dönüşürken, üretici de endüstrinin güç sahibi aracılarının 

yönetime itilen bir kimliğe bürünmektedir. Kültür endüstrisi tüketim 

kapitalizminin mantığına göre biçimlenirken yüksek kültürün nitelikleri 

zayıflatılarak, sterotipleşmiş kültür ürünlerine yönelme başlamıştır. 

Almanya’da 1923 yılında kurulmuş olan ve farklı disiplinlerden 
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araştırmacıları bir araya getiren bir enstitü olmanın ötesine geçerek bir 

düşünce akımı haline gelmiş Frankfurt Okulu üyelerine göre modern dünyada 

değer yaklaşımı sanat üretimi için dönüşmüş ve ticari değere daha da 

yaklaşmıştır. Teknolojik gelişmelerin üzerine eklendiği bu dönüşüm, popüler 

kültürün yaygınlaşması ve görselliğin yaygınlaştığı bir kültür endüstrisine 

doğru olmuştur. Baskınlaşmaya başlayan görsel kültür ve homo-videns 

erasında özellikle bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak 

kültür endüstrisi tasarım, müzik, edebiyat ile beraber dijital ürünleri de 

içerecek şekilde görüntü aktarma ve görsel tüketim odağında gelişmeye 

yönelmiştir.   

Kuramsal olarak ne sadece kültür ne de sadece endüstriye 

odaklanmayan kültür endüstrisi kavramı, Frankfurt Okulu yaklaşımında kitle 

iletişim araçları üzerinden eleştirel bir şekilde tartışılırken, kültür ile hayatın 

iç içe ilerlemesini savunan avangart akımlarla olumlu bir şekilde ele alınmaya 

başlanmıştır. Kültür ve sanatı akademi ve müzelerin dışına taşıyarak insana ve 

gündelik hayata yakınlaştırmaya odaklı bu akımlar hızla gelişen teknolojilerle 

birlikte hem kültür hem de sanatın üretim şekillerinin de değişiyor olması ile 

popüler kültür ürünlerinin de artması ve yaygınlaşmasını desteklemiştir. 

Teknoloji ve toplumsal hayat ile bütünleşerek dönüşümünü başlatan kültür 

endüstrisi, küreselleşmenin de artması ile hızla büyümeye başlamış ve 

2000’lerin başında ekonomik olarak büyük endüstrilere yaklaşmıştır. 2.2 

milyar Amerikan Doları büyüklüğündeki kültür endüstrisi küresel olarak 30 

milyon kişiye istihdam sağlamakta ve hem gelişmiş ekonomilerin hem de 

gelişmekte olan ülkelerin başlıca itici güç niteliğindeki sektörlerinden biri 

olarak konumlanmaktadır. (EY, 2015) Ekonominin önemli sektörlerinden biri 

haline gelen kültür endüstrisi, üreticiler, satıcılar ve dağıtıcılardan oluşan 

aracılar, eğitim aracıları ve arşiv hizmetleri sağlayıcıları gibi büyük bir 

ekosistemi ifade etmektedir. Kültür endüstrisinde başlayan kurumsal 

yapılaşma da uluslararası ve çok uluslu yapılarla örgütlenmeye başlamış ve 

güç merkezi haline gelen küresel ölçekli kültür endüstrisinin büyük 

oyuncuları, müzik, film gibi alt alanlarda tekelleşmeye kadar gitmeye 

başlamıştır.  

Web2.0 teknolojilerinin yaygınlaşması kültür endüstrisinin de 

dijitalleşmesini hızlandırmıştır. Buna paralel olarak kültür ürünleri internet 

platformları üzerinde ve özellikle dijital ve sosyal medya platformlarında 

coğrafi sınırlar ve sergi mekanları gibi fiziksel sınırlamaların ve limitlerin 

ortadan kalması ile yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu yaygınlaşma ve yeni 

iletişim teknolojileri ile mecraları farklı yaş gruplarından kültür ürünlerine 
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erişimi de yükseltmiştir. Bir anlamda kültür endüstrisi üzerine ilk kavramsal 

yaklaşımı üreten Adorno’nun savunduğu kültürün demokratik toplumlar 

yaratılması üzerindeki etkisinin gerçekleşmesine alan açılmıştır. Bu 

yaygınlaşma ve artan erişim kültür endüstrisi üzerindeki merkezileşme 

baskısını azaltırken yeni bir tehdit ile karşı karşıya kalınmasına da neden 

olmuştur. Eserlerin kopyalanabilme ve çoğaltılabilmesine bağlı olarak ortaya 

çıkan, üreticinin bilgisi ve kontrolü haricinde eserlere müdahale edilebilmesi, 

telif haklarının korunamaması ve eserlerin benzersizliğinin korunamaması 

gibi tehditler de artan erişim ile beraber gündeme gelmeye başlamıştır.   

2. NFT’LER 

Nispeten yeni teknolojilerden biri olan blokzincir teknolojisinin hızla 

yaygınlaşan ürünlerinden biri olan NFT’lerin kültür endüstrisinde 

yaygınlaşmaya başlamasında ilk alan sanat olmuştur. Son iki senedir sıklıkla 

konuşulmaya başlayan ve teknoloji ekosistemi dışındaki birçok endüstrinin ve 

bireylerin dikkatini hızla çeken NFT’ler, teknik olarak blokzincir ağları 

üzerinde geliştirilen kripto varlıkların bir çeşididir. Bu bölümde blokzincir 

teknolojisi ve kripto varlıklara değinilerek NFT’ler ile ilgili bilgi verilecektir. 

2.1 Blokzincir Teknolojisi ve Kripto Varlıklar 

Blokzincir teknolojisi verilerin merkeziyetsiz bir yapıda, şifreli ve 

değiştirilemez bir şekilde kaydedilerek transfer edilmesini ve transfer 

kayıtlarının da veri olarak saklanması sağlayan, kriptoloji bilimine dayalı 

geliştirilen bir veri yönetişimi altyapısıdır. Bu teknoloji henüz blokzincir adını 

almadan önce ilk uygulama örneği olan Bitcoin teknolojisi 2008 yılında 

yayınlanan bir model önerisi makalesi ile tanıtılmıştır. Satoshi Nakamoto 

yazar ismi ve ‘Bitcoin: Eşler Arası Dijital Para Transferi Sistemi’ başlığı ile 

yayınlanan makalede, merkezi bir sunucuya bağlı olmadan dağıtık yapıda iş 

kanıtı zinciri şeklinde para transferleri işlemlerini gerçekleştirecek bir sistem 

anlatılmıştır. (Nakamoto, 2008) Makalede sistemin çalışma şekli anlatılarak, 

yazılımı ve kodu ile ilgili bilgiler paylaşılmamıştır. Sistem yazılımsal olarak 

geliştirilerek, 2009 yılında üretilen ilk kripto para olan Bitcoin’in transferi ilk 

kez gerçekleşmiştir.  Kriptolojiyi baz alan, matematiksel olarak şifrelenmiş 

olan ve dijital mecralarda kullanılmaya uygun para birimlerine kripto para 

denmektedir. (Güleç vd., 2019) Kriptoloji bilimi, şifreleme yoluyla verilerin 

gizli kalmasını sağlamayı ve veri bütünlüğünü korumayı amaçlayan 

uygulamalar üzerinde çalışır. Hem blokzincir ağları hem de kripto paralar 

kriptografi temelli şifreleme metodları kullanarak güvenliği sağlarlar. Kripto 

paralar literatüre Bitcoin ile birlikte, blokzincir teknolojisi üzerinde üretilerek 
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transfer edilebilen dijital veriler olarak 2008 yılında girmiştir. Bitcoin’in 

ardından 2015 yılında Ethereum protokolü üzerinde yeni bir kriptopara olan 

Ether geliştirilmiştir. Ethereum blokzinciri ile sunulan ve akıllı sözleşme adı 

verilen hazır yazılım, bu ağ üzerinde farklı kripto paralar üretilmesini 

mümkün kılmıştır. (Ethereum, 2022) Bugün yaklaşık olarak 21.900 adet 

kripto para bulunmaktadır. (CoinMarketCap, 2022a) Bu kripto paralar farklı 

özelliklerine göre sınıflandırılabilmektedir. Bitcoin protokolü ile hayatımıza 

giren ve aracısız değer transferi yapılmasını mümkün kılarak bir çok 

endüstriye yeni bir vizyon kazandıran blok zincir teknolojisi bizleri 2015 

yılında kullanıma sunulan Ethereum protokolü para karşılığı maddi bir varlığı 

temsil etmeyen ve takas edilemeyen kripto varlık kavramı ile de tanıştırmıştır. 

2.2 NFT’ler 

Kripto varlıklar sınıfı altında yer alan NFT’ler dijital ya da fiziksel 

varlıkların benzersiz bir şekilde kimliklendirilerek, bilgilerinin blok zincir 

ağları üzerinde değiştirilemez bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlarlar.  

Biricik tokenlar olarak Türkçe adlandırılabilecek olan NFT’ler, Ethereum 

blok zinciri tarafından sunulan ERC 721 standı ile geliştirilmeye başlamıştır. 

NFT’ler benzersiz varlıkları temsil edebilirler. Her bir NFT başka bir benzeri 

olmayan yani biricik bir varlığa ait bilgileri barındırdığından diğer kripto 

paralar gibi birbirleri ile takas edilemezler. NFT’lerin bir önceki bölümde 

bahsedilen kripto paralardan en önemli farkı maddi değer bilgisi tutmanın 

yanı sıra benzersiz olan bir varlığa ait bilgileri tutarak o varlığı temsil 

etmeleridir. NFT’lerin değeri, içeriğinde bilgisini barındırdığı fiziksel, dijital 

yada sanal varlığın kendisi yada bu varlıkla bağlantılı kişi, hizmet yada 

ürünlerin değerine göre değişmektedir.  

İnsanlığın sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşümünün 

hikayesinde yıldız olmayı başaran ‘veri’ blok zincir teknolojisi ile ‘değer’ 

üretme anlamında yeni bir vizyon ortaya koymayı başarmıştır. Verilerin 

değiştirilemez bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlayan blok zincirler 

üzerinde NFT olarak kayıt altına alınan verilerin yönetişim ve ticarileşmesi 

bağlamında ‘üretici’ ve ‘sahiplik’ ekonomisi işlemeye başlamıştır. 

Günümüzde mevcut teknolojilere bağlı olarak dijital veriler sahibinin bilgisi 

ve kontrolü dışında kolaylıkla çoğaltılabilmekte ve ticari amaçlarla 

kullanılabilmektedir. Bu durum özellikle dijital varlıklar ve bilgilerin 

orijinalliğinin korunması ve ispatlanabilmesi, sahipliğinin korunabilmesi ve 

kontrollü ticarileşebilmeleri gibi konuların yönetimini zorlaştırmakta hatta 

imkansız hale getirebilmektedir. Blokzincir ağları üzerinde değiştirilemez bir 
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şekilde ve zaman damgası ile kayıt altına alınarak NFT’ye dönüştürülen ve 

dijital ortama aktarılan varlıklar ve bilgiler için bu sorunlar ortadan 

kalkmaktadır. NFT olarak kayıt altına alınan dijital varlıklar ile ilgili bilgiler, 

benzersiz bir şekilde şifrelenerek kimliklendirildiği için kopyalanmaları 

mümkün olmamaktadır. Bu varlıklar için sahiplik ve orijinallik bilgileri de 

blokzincir üzerinde oluşturulan kimlik ile ispatlanabilir bir şekilde güvence 

altına alınmaktadır.  

Blokzincir teknolojisi ve bağlantılı şekilde NFT’lerin katma değer 

ürettiği bir diğer alan da aracısız işlem yapılabilmesine imkan vermeleridir. 

Sahibi tarafından kolaylıkla satılabilen NFT’ler hiç bir aracı kurum ya da 

kişiye ihtiyaç duyulmadan sahibi tarafından direkt olarak bir alıcıya transfer 

edilebilir ve satılabilir. Hem satıcı hem de alıcı için bir aracı kurum tarafından 

orijinallik ya da işlem onayı alınmasına gerek yoktur. Aracıya gerek 

duyulmayan bu süreçte hem işlem onay ve gerçekleşme süresi kısalmakta hem 

de işlem komisyonu ortadan kalkmaktadır.  Bir NFT varlığın üreticisi eğer 

kendisinin bilgisi dışında gerçekleşen satışlardan telif hakkı almak isterse bu 

bilgi de blokzincire NFT bilgileri arasına eklenerek, üreticinin bilgisi dışında 

gerçekleşecek sonrası satışlarda kendisi tarafından belirlenmiş olan telif hakkı 

ödemesi sistem tarafından otomatik olarak kendisine yapılacaktır. Telif hakkı 

koruması ve ödemesi işlemleri de akıllı kontratlar ile otomatik olarak 

gerçekleştiğinden bu işlemler için de bir aracıya ihtiyaç duyulmamaktadır.  

İlk NFT projesi Axion Ez firması tarafından Cryptokitties isimli bir 

oyun olarak hayata geçmiştir. Bugün oyun, sanat, edebiyat, kimlik, metaverse 

ve benzeri çok farklı alanlarda ve farklı amaçlarla hayata geçirilmiş NFT 

projeleri bulunmaktadır.  (ERC721, 2022) 2022 yılı Kasım ayında toplam var 

olan 21 bin adedin üzerindeki kripto varlık içerisinde 500 adedin üzerinde 

aktif işlem gören NFT protokolü yer almaktadır ve NFT’lerin toplam pazar 

değeri 13.7 milyar Amerikan Dolarının üzerindedir (CoinMarketCap, 2022b) 

Özellikle son yıllarda ‘dijital sanat’ alanında hızlı bir üretim yönelmesi 

başlamış olan NFT’ler küresel olarak erişilebilen ve alım satım işlemleri 

yapılabilen birçok farklı dijital pazar yerinde bu ekonomiyi yaratmaktadır. Ve 

trendi takip eder şekilde sanat ekosisteminde müzelerde ve sergilere yer 

bulmaya başlayan NFT sanat eserleri, blokzincire kaydedilen kitaplar, tarihi 

öğelerin NFT projeleri ‘kültür’ üzerinde bu yeni teknoloji ve ürünlerinin 

etkisine dair tartışmaları yoğunlaştırmaktadır. 
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3. NFT’ler Kültür Endüstrisinde Nasıl Bir Dönüşümü 

Tetikliyor? 

NFT’ler adetsel olarak çok yoğun bir şekilde görsel sanat eseri olarak 

üretilmiş olsa da, bu tartışmada NFT’lerin sanat eserinden çok sanat yönetimi 

ile ilgili etkileri üzerine yoğunlaşmak doğru olacaktır.  Blokzincir teknolojisi 

sanat endüstrisindeki bazı aracıların yaptığı işleri yapabilecek teknik altyapıyı 

tek başına sunabilmektedir. Sanatçıların eserlerini blokzincir üzerine kayıt 

etmesi ile blokzincir üzerinde kripto paralarla bu eserlerin aracılara ve 

geleneksel finans kurumlarına ihtiyaç olmadan direkt koleksiyonerlere yada 

alıcılara ulaştırılabilme imkanına erişebilmektedir. Coğrafi engellerin, 

mekânsal engellerin ve hatta popülerlik kaygısının dahi önemini yitirdiği 

merkeziyetsiz ve aracısız bir şekilde sanat eserlerinin ticaretinin 

yapılabilmesi, kültür endüstrisinde güç dengelerinin ve güç merkezlerinin 

değişmesine neden olma potansiyeli taşımaktadır. NFT’lerin kültür 

endüstrisinde tetiklediği dönüşüm üzerine inceleme ve tartışmaya, iş yapış 

şekilleri ve alım satım operasyonlarının nasıl etkilendiği konusundan 

başlayarak yapılması uygun olacaktır. Bu noktada da eserlerin hem pazarlama 

hem de satış süreçlerinde değer zincirinde yer alan aracılara ihtiyaç kalmıyor 

olması ve üreticilerin direkt tüketici ile bağlantıya geçebiliyor olması 

dönüşümün en önemli kısmıdır. Bu konu iş yapış şekilleri kadar kültür 

endüstrisindeki paydaşlar arasındaki güç dengelerini değişimine de neden 

olmaktadır.  

Üretici ekseninde NFT’lerin eserlerin orijinalliği ve sahipliğinin 

değiştirilmez bir şekilde kayıt altına alınabilmesini sağlarken, kopyalanarak 

çoğaltılmaya karşı önemli bir koruma sağlıyor olması da kritik önem taşıyan 

bir katma değer üretmektedir. Teknoloji ürünlerinin insanlığın sorunlarına 

çözüm sağlama vizyonuna uygun şekilde kültür ve sanat eserleri ve 

üreticilerinin haklarının korunması bağlamında çok önemli bir iyileşme alanı 

NFT’ler ile yakalanabilmektedir. Bunlara ilave olarak eserlerin sergi 

alanlarında farklı nedenlerden dolayı yer bulamaması sorununu da NFT 

ekosisteminin oyuncuları olarak hızla yaygınlaşan NFT sergi ve satış 

platformları tarafından alternatif bir yaklaşımla çözülmektedir.  

Üretici ve eserler ekseninde NFT olarak blokzincire kayıt edilerek 

işlemlerin şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor olması, tartışılması gereken ayrı 

bir başlıktır. Fiyat ve sahiplik bilgisinin şeffaf bir şekilde paylaşılıyor olması 

artıları kadar eksileri ile de düşünülmesi ve tartışılması gereken bir konudur. 

Bu konuda bazı eserler ile ilgili üreticilerinin veya bu eserleri 

koleksiyonlarına ekleyen kişi veya kurumların tercih etmek isteyebileceği 
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gizlilik söz konusu olduğunda blokzincirin beraberinde getirdiği şeffaflık 

özelliği tekrar ele alınmalıdır. 

NFT’lerin etkisini gösterdiği bir diğer konu da sanatçıların ya da 

üreticilerin bilinirliği ve popülerliği üzerinde etkili olmalarıdır. (Bai vd., 

2022) Bu noktada küresel olarak bilinirliğin artması imkanının sanatçı ile 

bağlantılı olarak kültür endüstrisine katkısı olacağı yargısına varmadan önce 

kültür öğesine yeniden odaklanmak faydalı olacaktır. Önemli olanın kültür 

öğesinin kendisi mi yoksa üreticisi mi olduğu sorusundan yola çıkarak 

dönüştürücü olanın eserin kendisi olduğu argümanını Michel Foucault’nun 

söylem ve yazar ilişkisi üzerine düşünceleri üzerinden tartışmaya devam 

etmek istiyorum. Foucault (1996) bir yazarın işlevinin, belirli söylemlerin 

varlığı, dolaşımı ve işleyişini toplum için karakterize etmek olduğunu fikrine 

yoğunlaşır. Anonim yazılar ve söylemlerin dahi kültürel olarak önemli etkileri 

olabildiğini ve hatta yazının etkisinin gerektiğinde yazarı yok etme pahasına 

devamlılığını sağlaması gerektiğini savunur.  

 

“Yazmak, her zaman kendi kurallarının ötesine geçen ve sınırlarını aşan bir 

oyun gibi gelişir. Yazıda mesele, yazma eylemini tezahür ettirmek veya 

yüceltmek değil, bir özneyi dilin içine iliştirmek de değildir; daha çok, yazan 

öznenin sürekli içinde kaybolduğu bir alan yaratma sorunudur […] Yazmak, 

fedakarlıkla bağlantılıdır: Yazmak, fedakarlıkla, hatta hayatın feda 

edilmesiyle bağlantılı hale gelmiştir: Artık, yazarın kendi varlığında ortaya 

çıktığı için, kitaplarda temsil edilmesi gerekmeyen gönüllü bir silinmedir. Bir 

zamanlar ölümsüzlüğü sağlama görevi olan eser, şimdi öldürme, yazarının 

katili olma hakkına sahiptir.” (M. Foucault, 1996) 

 

Foucault tarafından savunulan bu fikirler ekseninde kültürel bir 

dönüşümde yazarın yada sanat üreticisinin biyografisinden ziyade paylaşılan 

eserin etkili olacağı düşünülebilir. Yaşayacak ve kültürel dönüşümde etkili 

olacak olan sanatçı yada yazarın kendisi değil, eserleri ve fikirleri olacaktır.  

NFT’lerin temsil ettiği sanat eserinden ziyade sanatçının bilinirliğinin 

artmasına etkisi olduğu üzerine ortaya koyulan araştırma sonuçlarının da 

kültür endüstrisinin dönüşümü odağında etkisi bu yaklaşıma istinaden 

tartışılmalıdır.  
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SONUÇ 

Blokzincir teknolojisinin merkeziyetsiz yönetişim modelleri birçok 

sektörde olduğu gibi kültür endüstrisinde de uygulama bulmaya başlamıştır. 

Blokzincir teknolojisi ve bu teknolojinin ürünlerinden olan NFT’ler eşler arası 

aracısız transfer yapabilme ve verinin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi 

imkanları ile kültür üreticilerinin ve kültür endüstrisinin farklı paydaşlarının 

geleneksel iş yapış şekillerini etkileme ve dönüştürme potansiyeli 

taşımaktadır. Aracılar, coğrafi ve mekânsal engeller karşısında, ve telif 

hakları, orijinallik ispatı gibi konularda sanatı ve dolayısı ile kültür 

endüstrisini yeni bir yönetişim biçimi ve vizyon ile etkileyen NFT’ler, ön 

yargılar ve kapsayıcılık bağlamında da dönüşümleri tetikleme potansiyeli 

taşımaktadır. Her ne kadar bugüne kadar yapılan araştırmalarda NFT’lerin 

ağırlıklı olarak kültür üreticilerinin bilinirliğinin artmasında olumlu etkisi 

olduğu ortaya koyulmuş olsa da, bu yazıda sunulan tartışmada, kültür 

ürünlerinin yaygınlaşması ve erişimin artmasının önemi vurgulanmıştır.  
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GİRİŞ 

Bu bölümde iş yerinde çalışanların sanal kaytarma davranışı ile 

örgütsel davranış ve tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda 

sanal kaytarma konusunda Türkiye’de yayımlanan lisansüstü tezler 

incelenmiş ve araştırma sonuçlarına göre genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Günümüzde bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler işletmelerin 

dijitalleşmesine neden olmuş hatta sağlık sektöründe dijital hastanelerin 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilişim teknolojilerindeki bu gelişmeler insan 

hayatını kolaylaştırmanın yanında birçok olumsuz ve istenmeyen durumları da 

(internet bağımlılığı, sanal bağımlılık, internet dolandırıcılığı, bilgi güvenliği 

ihlalleri vb.) beraberinde getirmektedir. İşletmeler açısından bakıldığında ise 

bu konuda organizasyon içinde sorun oluşturabilecek davranışlardan biri de 

“sanal kaytarma” davranışıdır.  

Literatürde “sanal kaytarma” kavramı; “sanal aylaklık” (Tutar ve 

Güler, 2020), “siber aylaklık” (Serttaş, ve Şimşek, 2017), “sanal tembellik” 

(Genç ve Aydoğan, 2016) olarak kullanılmıştır. 

Konunun daha iyi anlaşılması için “sanal kaytarma” kavramını 

incelemekte fayda var. Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğüne göre “sanal” 

kelimesi sıfat anlam olarak “Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, 

mevhum, farazi, tahminî”, sıfat ve matematiksel anlam olarak ise “negatif bir 

sayı üzerinde alınan ve ikinci kuvvetten bir kök taşıyan cebirsel anlatım” 

olarak açıklanmıştır. “Kaytarma” kelimesi sözlük anlamı olarak 

incelendiğinde Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre “kaytarma” kelimesini iki 

anlamı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “geri çevirmek, iade etmek” ikinci 

anlamı ise “iş yapmaktan kaçmak” olarak açıklanmıştır (TDK, 2022). 

Literatürde sanal kaytarma ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları şunlardır: 

Friedman (2000), Sanal kaytarmayı, “web site ziyaretinde bulunmak, 

oyun oynamak, alışveriş yapmak, hisse senedi ticaretinde bulunmak, tatil 

planı gerçekleştirmek gibi davranışları içeren faaliyetler” olarak 

tanımlamaktadır. 

Vitak ve diğerleri (2011) sanal kaytarmayı, “çalışma saatleri 

içerisinde internetin ve mobil teknolojinin kişisel amaçlarla kullanılması, 

internetin suistimal edilmesi” olarak tanımlamaktadır. 

Al-Shuaibi ve diğerleri (2013), sanal kaytarmanın en önemli 

özelliğinin; mesai saatleri içerisinde e-mail alıp gönderme, online oyun 

oynama, online bankacılık işlemlerini gerçekleştirme, blog ya da site 

oluşturma ve sosyal medyada zaman geçirme gibi davranışlar olarak 
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genellemişlerdir. Running ve Chyadin, (2012) sanal kaytarmayla ilgili daha 

önce açıklanan özelliklerine ek olarak internetten müzik dinlemeyi de 

eklemiştir. 

İşyerinde sanal kaytarma ile ilgili bütün bu tanım ve özellikler 

incelendiğinde sanal kaytarmayı mesai saatleri içinde internetin iş dışındaki 

işlerde kullanılması olarak tanımlayabiliriz. 

Bu araştırmada Türkiye’de sanal kaytarma üzerine yapılan tezlerin 

önce bibliyometrik analizi yapılmış daha sonra ise bu tezlerde elde edilen 

sonuçlar tartışılmış, bu sonuçlar hakkında değerlendirme yapılmış ve son 

olarak yöneticiler ile araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. 

1  ARAŞT RMAN N YÖNTEMİ 

Bu araştırmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Ulusal Tez Merkezinde 26 Kasım 2022 tarihine kadar 

yayınlanmış konu başlığında “Sanal Kaytarma” kelime grubunu içeren; 82 

adet lisansüstü tez çalışması tespit edilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. 

Örneklem yöntemi olarak tam sayım yöntemi kullanılmıştır. Tezlerde 

incelenen faktörler olarak; tezlerin yıllara göre dağılımı, tezin türü, enstitü 

türü, anabilim dalı, örneklem yöntemi, araştırmanın yapıldığı sektör, araştırma 

yöntemi, etik kurul izin durumu, yapıldığı kurum izni durumu ve araştırmada 

elde edilen sonuçlar incelenmiştir.  Verilerin analizinde Excel paket programı 

kullanılmıştır. Elde edilen verilerin betimlenmesi için yüzde ve frekans 

tablolarından yararlanılmıştır. Yine aynı programdan faydalanılarak grafikler 

oluşturulmuştur. 

2. BULGULAR 

2.1. Genel Bulgular 

Türkiye’de sanal kaytarma ile ilgili toplam 82 Tez çalışması yapıldığı 

belirlenmiştir. Tez çalışmalarının 76’sı yüksek lisans tezi, 6’sı doktora 

tezinden oluşmaktadır. Tezlere ait, tezin türü, enstitü türü, anabilim dalı, 

örneklem yöntemi, araştırmanın yapıldığı sektör, araştırma yöntemi, etik kurul 

izin durumu, yapıldığı kurum izni durumu bulguları aşağıda başlıklar halinde 

açıklanmıştır. 

2 2  Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllara göre yayımlanan tezlerin sayısı Şekil 1’de gösterilmiştir. Sanal 

kaytarma ile ilgili ilk tezin 2016 yılında yayımlandığı ve en çok tezin 23 adet 

ile 2019 yılında yayımlandığı tespit edilmiştir. 2020 yılında bu konuda 

yapılan araştırmalarda bir azalma olsa da sonraki yıllarda araştırma 
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sayılarında bir artış olduğu görülmektedir. Bu duruma göre sanal kaytarma 

konusunun güncelliğini koruduğunu söyleyebiliriz. 

 

Şekil 1: Yıllara göre dağılımı 

2.3.Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 

Türkiye’de sanal kaytarma ile ilgili yapılmış olan 82 tez çalışmasının 

%86,58’inin sosyal bilimler enstitülerinde yapıldığı belirlenmiştir (Tablo 1).  

Tablo 1: Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 

Çalışmanın Yapıldığı 

Enstitü 

N % 

Sosyal Bilimler 71 86,58 

Eğitim Bilimleri 3 3,66 

Sağlık Bilimleri 2 2,44 

Lisansüstü Eğitimi 6 7,32 

Toplam                         82                        100 
 

              3 11  Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemleri 

Yapılan tezlerdeki araştırma yöntemlerine göre dağılımı 

incelendiğinde araştırmalarda %95,12’sinin nicel araştırma, %2,4’nün nitel 

araştırma, %2,4’nün hem nitel hem de nicel araştırma yönteminin kullanıldığı 

belirlenmiştir. Sanal kaytarma konusunda yapılan araştırmaların büyük bir 

kısmının nicel araştırma yöntemi kullanılarak yapıldığı belirlenmiştir. 
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Tablo 2: Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Araştırma Yöntemi N % 

Nicel 78 95,12 

Nicel + Nitel 4 4,88 

       

   2 4  Çalışmaların Örneklem Yöntemine Göre Dağılımı 

Tez çalışmalarının örneklem yöntemlerine göre dağılımı Tablo 3’de 

gösterilmiştir. Yapılan tezlerin örneklem yöntemine göre dağılımı 

incelendiğinde çalışmaların %39,02’sinde örneklem yöntemi belirtilmediği, 

en çok kullanılan örneklem yönteminin ise %32,92 ile kolayda örneklem 

yöntemi kullanıldığı belirlenmiştir. 

Tablo 3: Örneklem Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Örneklem Yöntemi N % 

Amaçlı Örnekleme Yöntemi 2 2,44 

Basit Rastgele Örnekleme Yöntemi 1 1,22 

Basit Seçkisiz Örnekleme Yöntemi 1 1,22 

Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi 6 7,32 

Gelişi Güzel Örnekleme Yöntemi 1 1,22 

Kartopu Örnekleme Yöntemi 1 1,22 

Kolay Ulaşılır Örnekleme Yöntemi 1 1,22 

Kolayda Örnekleme Yöntemi 27 32,92 

Küme Örnekleme Yöntemi 1 1,22 

Maksimum Çeşitlilik Örnekleme Yöntemi 1 1,22 

Olasılıklı Örnekleme Yöntemi 1 1,22 

Rastgele Örnekleme Yöntemi 1 1,22 

Seçkisiz Örnekleme Yöntemi 1 1,22 

Tabakalı Örnekleme Yöntemi 2 2,44 

Tam Sayım Örnekleme Yöntemi 1 1,22 

Tesadüfi Örnekleme Yöntemi 2 2,44 

Örneklem Yöntemi Belirtilmeyen 32 39,02 

 

2 5  Çalışmaların Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

Tez çalışmalarının anabilim dallarına göre dağılımı Tablo 4’te 

gösterilmiştir. Yapılan tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı 

incelendiğinde çalışmaların en çok İşletme Anabilim Dalında (%52,44) 

yapıldığı saptanmıştır. 
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Tablo 4: Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

Anabilim Dalı N % 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi 
1 1,22 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri 
4 4,88 

Eğitim Bilimleri 6 7,32 

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması 

ve Ekonomisi 
1 1,22 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 1 1,22 

Enformatik 1 1,22 

İktisat 1 1,22 

İletişim Tasarımı ve Yönetimi 1 1,22 

İşletme 43 52,44 

Kamu Yönetimi 1 1,22 

Psikoloji 2 2,44 

Sağlık Kurumları Yönetimi 1 1,22 

Sağlık Yönetimi 3 3,65 

Spor Yöneticiliği 1 1,22 

Turizm İşletmeciliği 7 8,53 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 1 1,22 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 1 1,22 

Turizm Yönetimi 1 1,22 

Uluslararası Ticaret ve Finansman 2 2,44 

Yiyecek İçecek İşletmeciliği 1 1,22 

Yönetim Bilişim Sistemleri 2 2,44 
 

2.6. Araştırma Yapılan Sektörler 

Tez çalışmalarının sektörlere göre dağılımı Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Yayımlanan tezlerin sektörlere göre oranına bakıldığında; en çok araştırmanın 

%46,34 ile kamu sektöründe yapıldığı, %41,46’sının özel sektörde yapıldığı, 

%12,20’sinin ise kamu ve özel sektörde yapıldığı belirlenmiştir. 

Tablo 5: Sektör Dağılımı 

Çalışmanın Yapıldığı 

Sektör 

N % 

Kamu 38 46,34 

Özel 34 41,46 

Kamu ve Özel  10 12,20 
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2 7  Tez Çalışmalarının Danışmanların Unvanlarına Göre 

Dağılımı 

Tez çalışmalarının danışman öğretim elemanı unvanlarına göre 

dağılımına bakıldığında, en çok araştırmanın %41,46 ile Doçent 

danışmanlığında gerçekleştirildiği tespit edilmiştir (Tablo 6). 

Tablo 6: Danışman Unvanına Göre Dağılım 

Danışman Unvanı N % 

Doktor Öğretim Üyesi / Yrd. 

Doç. Dr. 

27 
32,93 

Doçent 34 41,46 

Profesör 21 25,61 

 

2 8  Etik Kurul İzin Durumu 

Tez çalışmalarının etik kurul izin durumuna göre dağılımı 

incelendiğinde araştırmaların %23,17’sinin etik kurul izninin olduğu, 

araştırmaların %76,83’ünde ise etik kurul izin durumunun belirtilmediği tespit 

edilmiştir (Tablo 7).  

Tablo 7: Etik Kurul İzin Durumu 

Etik Kurul İzni N % 

Var 19 23,17 

Etik Kurul İzni 

Belirtilmeyen 

63 

76,83 
 

2 9  Kurum İzin Durumu 

Tez çalışmalarının kurum izin durumuna göre dağılımı incelendiğinde 

araştırmaların %34,15’inde kurum izninin alındığı, araştırmaların %65,85’ 

inde ise kurum izin durumunun belirtilmediği tespit edilmiştir (Tablo 8). 

Tablo 8: Kurum İzin Durumu 

Kurum İzni N % 

Var 28 34,15 

Belirtilmeyen 54 65,85 
 

2 10  Tez Çalışmalarının Araştırmacıların Cinsiyetine Göre 

Dağılımı 

Tez çalışmalarının araştırmacıların cinsiyetine göre dağılımı 

incelendiğinde kadın araştırmacıların oranının %53,66, erkek araştırmacıların 
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oranının %46,34 olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara göre, kadın 

araştırmacıların sanal kaytarma davranışı konusuna daha fazla ilgili 

gösterdiğini söyleyebiliriz (Tablo 9). 

Tablo 9. Araştırmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet N % 

Kadın  44 53,66 

Erkek 38 46,34 
 

TART ŞMA 

Bu çalışmada sanal kaytarma konusunda Türkiye’de yayımlanan 

lisansüstü tezler incelenmiş ve araştırma sonuçlarına göre sanal kaytarma ile 

örgütsel davranış ve turumlar arasındaki ilişkiler hakkında genel bir 

değerlendirme yapılmıştır. 

Sanal kaytarma konusunda yapılan tezlerin son yedi yıl içinde 

yapıldığı belirlenmiştir. Bunun nedeni günümüzde bilişim teknolojilerinin 

gelişmesi internete ulaşımın kolaylaşmasının neden olduğu söylenebilir. Sanal 

kaytarma konusunun güncelliğinin devam ettiği belirlenmiştir. Bilişim 

konusundaki gelişmelerin hızla devam ettiği düşünüldüğünde bu konunun 

uzun yıllar güncelliğini devam ettireceği düşünülmektedir. 

Örgütsel bağlık ile sanal kaytarma arasındaki ilişkinin incelendiği 

araştırmalarda; turizm sektöründe (Öztürk, 2021) ve eğitim sektöründe 

(Hanaylı, 2020), örgütsel bağlılık arttıkça sanal kaytarmanın azaldığını ortaya 

koymuştur. Ancak madencilik sektöründe (Artar Çatalbaş, 2022) ve ulaşım 

sektöründe (Sıçrar, 2017) yapılan araştırmalarda ise örgütsel bağlılık ile sanal 

kaytarma arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarına 

göre örgütsel bağlılığın sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisinin 

sektörlere göre değiştiği söylenebilir. 

İş stresinin sanal kaytarma üzerine etkisini inceleyen araştırmalara 

bakıldığında; Özüdoğru (2019) sağlık çalışanları üzerinde yapmış olduğu 

çalışmada iş stresi ile sanal kaytarma arasında pozitif ilişki olduğunu; 

Demirkıran (2021), akademisyenler üzerinde yapmış olduğu çalışmada iş 

stresi ile sanal kaytarma arasında ilişki olmadığını; Kendiroğlu Özen (2022) 

finans sektöründe yaptığı araştırmada iş stresi ile sanal kaytarma arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarının 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu sonuçlar sanal kaytarma ile iş stresi 

arasındaki ilişkide farklı aracı faktörlerin etkisi olabileceğini göstermektedir. 
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Bu konuda genellemeler yapılabilmesi için yeni araştırmaların yapılmasına 

ihtiyaç vardır. 

Sanal kaytarma ile performans arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmalar incelediğinde; Gökkaya Haberdar  (2019) telekomünikasyon 

sektöründe çalışanlar üzerinde yaptığı çalışmada sanal kaytarmanın iş 

performansı üzerine negatif etkisi olduğunu; Özüdoğru (2019) sağlık 

çalışanları üzerinde yapmış olduğu çalışmada sanal kaytarma ile iş 

performansı arasında negatif ilişki olduğunu; Gülduran (2018) turizm 

sektöründe yaptığı araştırmada sanal kaytarma ile iş performansı arasında 

herhangi bir ilişkinin olmadığını; Gülümoğlu (2018), kamu çalışanları 

üzerinde yaptığı araştırmada sanal kaytarmanın  alt boyutlarından “eğlence 

amaçlı sanal kaytarma”  ile çalışan performansı arasında anlamlı düzeyde 

pozitif ilişki olduğunu; Kuznek (2019), yiyecek içecek işletmelerinde yaptığı 

araştırmada sanal kaytarmanın “zaman geçirme alt boyutunun” çalışan 

performansı üzerinde negatif etkisi olduğunu, fakat sanal kaytarmanın diğer 

boyutlarının iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ortaya 

koymuştur. Araştırma sonuçları sanal kaytarmanın iş performansına etkisinin 

sektörlere göre değiştiğini göstermektedir. 

Araştırma sonuçları örgütsel sinizm ile sanal kaytarma davranışı 

arasında anlamlı düzeyde pozitif ilişki olduğunu göstermektedir (Arslan, 

2022; Kaya, 2022; Kayapalı Yıldırım, 2016: Özdemir, 2017; Öztürk, 2019; 

Öztürk, 2021). Farklı sektörlerde yapılan bu araştırma sonuçlarının hepsinde 

örgütsel sinizmin sanal kaytarmayı arttırıcı etkisinin olması, örgütsel sinizmin 

çalışanların sanal kaytarma düzeyini belirleyen önemli bir faktör olduğunu 

göstermektedir. 

Belediye çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada örgütsel adalet 

algısı arttıkça sanal kaytarma davranışının azaldığını gösteren bir çalışmanın 

(Berkem Sığırcıkoğlu, 2020), yanı sıra akademik personeller üzerinde yapılan 

bir çalışmada örgütsel adalet algısı arttıkça sanal kaytarmanın arttığını (Aslan, 

2020), telekomünikasyon şirketi çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada 

ise örgütsel adalet algısı ile sanal kaytarma arasında herhangi bir ilişki 

olmadığını (Sarıca, 2020), gösteren araştırmalarda vardır. Örgütsel adalet 

algısı ile sanal kaytarma arasındaki ilişkiyi inceleyen farklı sektörlerden 

yapılan araştırma sonuçlarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Bu 

farklılığın temel nedeni araştırmanın faklı sektörlerde yapılmış olmasından 

kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu konuda kesin bir genellemenin yapılabilmesi 

için bu sektörlerde daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerekir. 
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Özdemir (2016), sanal kaytarmanın bir alt boyutu olan kişisel 

öğrenme amaçlı internet kullanımının iş tatminini arttırdığını, ortaya 

koymuştur. Bu araştırma sonucuna göre kişisel öğrenme amaçlı sanal 

kaytarmayı tamamen ortadan kaldırıcı katı kuralların veya yasaklamaların 

uygulanması çalışanlarda iş tatminsizliğine neden olabilir. Bir başka 

araştırmada iş doyumu arttıkça sanal kaytarma davranışının azaldığı tespit 

edilmiştir (Berkem Sığırcıkoğlu, 2020).  

Bu durumda her iki tarafın (yönetici- yönetilen) arasındaki dengeyi 

sağlayıcı bir yöntem olarak çalışanlara internet kullanımı için molalar 

verilebilir.  En önemlisi de çalışanların iş motivasyonun arttırılması ile sanal 

kaytarma davranışı azaltılabilir. Motivasyonu arttırmanın en etkili 

faktörlerden biri ise yöneticilerin liderlik davranışıdır (Nal ve Sevim, 2019). 

Yılmaz (2018) ve Uzun’un (2019) çalışmalarının tersine Karamanoğlu (2022) 

iş motivasyonu ve sanal kaytarma arasında negatif ilişki olduğunu 

belirlemiştir. 

Kayapalı Yıldırım (2016), bankacılık sektöründe çalışanlar üzerinde 

yapmış olduğu çalışmada etik iklimin sanal kaytarmayı azalttığını ortaya 

koymuştur.  

Bazı araştırma sonuçları işyerinde dışlanma (Victor Ochieng Kombo, 

2022), mantar yönetim (Abodaqa, 2022), işe yabancılaşma (Karamanoğlu, 

2021; Turhan, 2022), işyeri nezaketsizliği (Alhas, 2022), tükenmişlik 

(Kuzkaya, 2021; Yaldız, 2021), nomofobi (Yıldız, 2021), örgüt iklimi (Arık, 

2016; Özkan, 2021) sanal kaytarma davranışlarını pozitif yönde etkilediğini 

göstermiştir. 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sanal kaytarmayı engellemek için internet konusunda kısıtlamalar 

akla gelse de günümüzde bunu uygulamayı yaparak sanal kaytarmayı 

engellemek pek mümkün olmayacaktır. Çünkü sanal kaytarmayı 

gerçekleştirecek olan alt yapı (akıllı telefon ve mobil internet) çalışanların 

cebinde yer almaktadır. Bu konuda akla gelen diğer bir önlem ise işyerinde 

girişte akıllı telefonların toplanması veya işerine akıllı telefonla girişlerin 

yasaklanması olabilir. Bu durumda ise çalışanların iletişim özgürlükleri 

kısıtlanmış olacaktır ve bu durum çalışanların tepkilerine neden olma olasılığı 

yüksek olacaktır. Ayrıca bu uygulamalar çalışanların istenmeyen örgütsel 

davranış ve tutumlar sergilemesine neden olabilir (Nal ve Sevim, 2022). 

İş-özel yaşam sınırlarının tamamen bulanıklaşması nedeniyle sanal 

kaytarmanın tam olarak ortadan kaldırılması mümkün olmayabilir. Araştırma 
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sonuçları uygulayıcıların, örneğin mola zamanları gibi kişisel nedenlerle 

çevrimiçi medyayı uygun bir şekilde kullanma konusunda çalışanları 

aydınlatarak ve talimat vererek siber kaytarmayı azaltmak için pratik 

çözümler düşünmeleri gerektiğini göstermektedir (Tandon, vd., 2022).  

Tüm bu araştırma sonuçlarına göre yöneticilere şu öneriler 

sunulabilir:  

İşe alımlarda adayların internet bağımlılığı gibi önceden var olan 

sorunların olası etkilerini hesaba katarak, potansiyel adayların psikolojik 

profilleri daha detaylı değerlendirebilir. Çalışanların örgütsel adalet 

konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olabilmeleri için denetçiler, kontrol 

ve izleme politikalarını adaletli ve hoşgörülü davranmaları konusunda 

eğitilebilirler (Tandon, vd., 2022). 

Sanal kaytarmayı azaltmak için çalışanların iş doyumunu artırmak 

faydalı olabilir. Çalışanların iş doyumunu arttırmak için onların ihtiyaçları 

tespit edilerek, bu ihtiyaçlarını karşılamaları için onlara gerekli ortam ve 

fırsatların sağlanması çalışanların motivasyonunu arttırma konusunda fayda 

sağlayabilir (Nal ve Nal, 2018). 

Örgütsel bağlılığın sanal kaytarma üzerine etkisi sektörler arası 

değişiklik göstermektedir. Turizm ve eğitim sektörü yöneticileri çalışanların 

örgütsel bağlılıklarını yükseltecek faaliyetlerde bulunarak çalışanların sanal 

kaytarma davranışlarını azaltabilirler. 

Sağlık yöneticileri çalışanları iş stresini önleyici tedbirler alarak 

sağlık çalışanlarının sanal kaytarma davranışını azaltabilirler. 

Telekomünikasyon sektörü yöneticileri ve sağlık yöneticileri sanal 

kaytarma davranışı önleyici tedbirler alarak çalışanların iş performansını 

arttırabilirler. 

Farkı sektörlerde yapılan araştırma sonuçları örgütsel sinizmin sanal 

kaytarmayı arttırdığını göstermiştir. Bu nedenle tüm sektör yöneticilerinin 

örgütsel sinizmi önleyici tedbirler alması gerekir.  

Belediye yöneticileri çalışanların örgütsel adalet algılarını arttırıcı 

çalışmalar yaparak sanal kaytarma davranışını azaltabilirler. 

Araştırmacılar için ise şu tavsiyelerde bulunabiliriz:  

Sanal kaytarma konusunun güncelliğini devam ettireceği göz önünde 

bulundurulduğunda sanal kaytarmanın farklı nedenleri, sonuçları, nasıl faydalı 

hale dönüştürüleceği gibi sorulara yanıt verecek yeni araştırmalar yapılması 

gerekmektedir.  

Gelecekte yapılacak araştırmalarda sanal kaytarmanın farklı örgütsel 

tutum ve davranışlar ile ilişkisi incelenebilir. 
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Yapılacak araştırmaların genellenebilir olması için büyük örneklem 

gruplarında ve çok merkezli yapılması faydalı olacaktır. 
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GİRİŞ 

COVID-19 küresel anlamda tüm toplumlarda birçok açıdan büyük 

kayıplara yol açarak, tüm dünyayı saran büyük bir krize yol açmıştır. 

Küreselleşmenin de etkisi ile dünyadaki tüm ülkeler bu salgından payına 

düşeni almıştır. Makineler, ilaçlar, elektronik cihazlar başta olmak üzere, 

üretim kapasitesinde daralma ve tedarik zincirinde kopmalar yaşandığı 

görülmektedir (Bayar, 2020).  

TÜBA tarafından yayınlanan raporda pandemi ile dijitalleşmeye 

geçişte yaşanan hızın artarak devam edeceği açıklanmaktadır. Özellikle 

bankacılık, eğitim ve sağlık sektöründe dijitalleşmenin daha etkin rol alacağı 

yine raporda yer alan konular arasındadır (TÜBA, 2020). 

Salgın nedeniyle kuruluşlar çalışma şekillerinde yeni düzenlemeler 

yapmak durumundadır. Hızlı bir dijitalleşme planı oluşturmalı ve uygulamaya 

geçilmelidir. Pandemi nedeniyle işyerinden çalışma olanağının tamamen ya 

da kısmen ortadan kalkması nedeniyle, uzaktan ve dönüşümlü çalışma 

modeline geçilmiştir (Rao vd., 2020). Salgın nedeniyle ortaya çıkan krizi 

yönetebilmenin öncelikli koşulları arasında yer alan müşteri isteklerini hızlı 

bir şekilde cevaplandırmak için müşteri ilişki yönetiminde iyileştirmeler önem 

taşımaktadır. İş gücü planlaması ve zaman yönetiminin etkin şekilde 

yönetilmesi hem pandemi döneminde hem de sonrasında önemini korumaya 

devam edecektir. Ekonomik sorunların yanısıra pandemi döneminde sosyal 

alışkanlıklarda da değişiklikler olmuştur. Sosyal alışkanlıkların değişmesi ve 

pandeminin kapatıcı etkileri örgütlerin iş yapış şekillerini değiştirmelerine de 

neden olmuştur. Pandemi döneminde işletmeler yönetim şekillerini 

değiştirmiş ve gerçekleştirdikleri işin kalitesini bozmadan yeni planlamalar ile 

hizmetlerini sunmaya yöneltmiştir. Bu kapsamda pandeminin olumsuz 

etkilerinden en az seviyede etkilenerek sürecin atlatılması konusunda yeni 

girişim planlarının düzenlenmesi ve yönetilmesi gerekleri ortaya çıkmıştır. 

Yakın dönemde buna benzer bir pandemi yaşanmamış olması işletme 

yönetimlerini yeni girişimcilik ve gerçekleştirilen girişimlerin ise 

sürdürülebilirliği konusunda eksik kalmalarına neden olmuştur. Bu kapsamda 

kurumsal yönetim açısından düşünüldüğünde işletmeler birçok sorun ile 

karşılaşmışlardır. Ancak karşılaşılan sorunlar işletmelerin büyüklüğü ve 

ekonomik gücü ile doğrudan bağlantılıdır. Pandemi döneminde tüm bu 

zorluklara rağmen dönemi en iyi şekilde atlatabilmek için yeni girişimcilik 

teorileri geliştirilebilen işletmeler süreci en iyi şekilde atlatabilmiştir. Ancak 

işletme yönetimleri tarafından sağlanan girişimlerin gelecek dönemlerde de 

sürdürülebilir olması önemli bir konudur. İşletmelerin pandemiden ders 
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çıkarmaları ve girişimcilik ruhlarının ne kadar önemli olduğu bu araştırmanın 

konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca bu unsurların normal dönemlerde de 

uygulanabilir olması işletmelerin sürdürülebilirliği ile doğrudan alakalıdır. 

İşletme yönetimleri tarafından gerek duyulduğu ölçüde esnek kararların 

alınabilmesi ve ekonomik üstünlüğü kaybetmemek adına gerçekleştirilecek 

girişimcilik örneklerine daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.  

1. PANDEMİNİN İŞLETMELER VE ÇALIŞANLAR 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE YENİ İŞ MODELLERİ 

Kriz öncesinde eylem planı olan işletmeler, kriz dönemlerinde daha 

hızlı hareket ederek, hızlı karar almakta ve etkin bir kriz yönetimi 

sağlamaktadır. Kriz yönetim planına sahip işletmeler, öngörülemeyen kriz 

sürecini en az zararla yönetebilmekte ve bu durumu avantaja 

çevirebilmektedir. “Koronavirüs Gündem Araştırmasına” göre, işletmelerin 

%46’sında kriz planı bulunduğu belirtilmiştir. Salgın tedbirlerinin en 

önemlisinin sosyal izolasyon uygulaması olduğu ve bu süreçte işletmelerin 

birçoğunun uzaktan çalışma modeline geçtiği belirtilmektedir (Göktepe, 

2020). 

Dünya çapında Covid-19’un hızla yayılmasıyla ülkelerin önlemlerini 

almaları ve bazı kısıtlamaları uygulamaları zorunlu hale gelmiştir. Pandemi 

kısıtlamaları nedeniyle, mal ve hizmet sunumunda yetersizlik ve aksaklıklar 

yaşanmış, salgın ülke ekonomilerini kriz noktasına getirmiştir. 

Ülkeler, Covid-19’un sosyal ve ekonomik sonuçları nedeniyle oluşan 

zararların etkilerini en aza indirgemek için mücadele ederken, bir yandan da 

çevre faktörleri ve iklim değişikliği de olumsuzlukları arttırmaktadır. Teşvik 

tedbirlerinin uygulanmasında çevre ve iklim koşullarının iyileştirilmesinin 

göz önüne alınması ve uyumlaştırılması ya da alınan önlemlerin hiç değilse bu 

sorunları arttırmamasına dikkat edilmelidir. İşletmelere sağlanan destekle 

şirketlerin personel eğitim-geliştirme ve Ar-Ge harcamalarının azaltılması, 

inovasyon çabaları ve üretim kapasitesinin arttırılmasında önemli katkılar 

sağlayabilir. 

1.1. Pandeminin İşletmelere Sağladığı Yeni İş Modelleri 

Pandemi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 

tarihinde ilan edilmiştir. Türkiye’de pozitif çıkan ilk hasta, Sağlık 

Bakanlığı’nca 11 Mart 2020 tarihinde yapılan resmî açıklama ile kamuoyuna 

duyurulmuştur. Bu açıklama akabinde, salgına karşı önleyici tedbirlerin 

alınması kapsamında eğitim ve iş hayatına ilişkin önlemler uygulamaya 

konulmuştur. Eğitimin uzaktan sürdürülmesi, işletmelerin çoğunda uzaktan 
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çalışma, dönüşümlü çalışma modellerine geçiş yapılması bu uygulamalardan 

öncelikli olanlardır. Toplumun tamamını etkileyen bu önlemler pandemi 

boyunca devam etmektedir. Pandemi sürecinde işgücü piyasaları ise en çok 

etkilenen kesim olmuştur. 

Covid-19 salgınında müşteri taleplerinin hızlı değişimine karşılık 

işletme çevrelerinde yaşanan farklılaşmalardaki hızlılık oldukça önem 

taşımaktadır. İşlemelerde hiyerarşinin azaltılarak hızlı karar alabilmek adına, 

karar ve kontrol mekanizmalarının daralması gerekmektedir. Dikey örgüt 

yapısından vazgeçilerek, hızlı hareket kabiliyetine sahip yatay örgüt yapısına 

geçişler önem kazanmaktadır. 

Covid-19 pandemisi ile işletmelerin kuruluş politikaları ve çalışma 

biçimlerini değiştirmesi gerektiği görülmektedir. Dijitalleşmenin tüm 

işletmeler açısından önemi artmakta ve çalışma biçimlerinin değiştirilmesinde 

öncelikli konular arasında yer almaktadır. İşletmelerin neredeyse bir gecede iş 

modelleri değişmiş, uzaktan ve dönüşümlü çalışma standartları 

oluşturmuşlardır (Varışlı, 2020). 

1.1.1. Uzaktan ve Esnek Çalışma 

Covid-19 salgını iş hayatında oldukça hızlı bir etkileşime yol açmış, 

çalışanlar arası mesafenin arttırılması ve yoğun güvenlik önlemlerinin 

alınması zorunlu hale gelmiştir. Bundan dolayı, çok sayıda kurumda uzaktan 

veya esnek çalışma kavramları çalışma koşullarına hâkim olmuş, takip eden 

süreçte hem uzaktan hem de esnek çalışma modelleri uzun vadede 

uygulanmaya başlanmıştır. Uzaktan çalışma, çalışanların üretim amacıyla iş 

yerlerinin dışında, işveren gözetiminden uzak ortamda çıktıların sunulduğu ve 

karşılığında işverenden ücret alınan bir iş bağıdır. Uzaktan çalışma iş bağında 

ofis ortamındaki gibi iş görme, ücret ve bağımlılık unsurlarının bulunması 

karakteristik özelliktir. Ancak bu durum her iş kolunda uygulanamamaktadır. 

Uzaktan çalışma imkânı bulunan kurumlar çalışanlarla uzaktan çalışma 

içerikli iş sözleşmesi yapmalıdır (Tiryaki, 2016). 

Yeni iş modeli uzaktan ve mesafeli çalışma koşullarını gerektirir ve 

bu koşullarla sağlanan avantajların incelenmesi, salgın sonrası işletme 

tercihlerinin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Uzaktan çalışmanın 

avantajlarından en önemlisi, çalışmak üzere belirli bir yerde olunması ve 

fiziksel bir ortamda bulunulması zorunluluğu olmamasıdır. 

1.1.2. Çevrimiçi Satış ve Ödeme 

Çevrimiçi satış ve ödeme kanalları, salgın sırasında olduğu gibi 

sonrasında da önemini koruyacaktır. Çevrimiçi satış stratejisine yatırımların 
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başlaması ile lojistik ve stok yönetiminde de hazırlık yapılması ve ihtiyaç 

doğrultusunda uzun vadede planlamalar gerçekleştirilmesi önümüzdeki 

dönemde öne çıkacak konulardan birisi olmaya adaydır. Salgın sonrasında 

şirketler, talep planlarının güncellenmesi, tedarik ağlarının optimize edilmesi 

ve yeni tedarikçilerin belirlenmesine yoğunlaşmak zorunda kalabilirler. Salgın 

esnasındaki talep ile sonrası talep farklılık gösterebilir ve hatta piyasaya giriş 

koşulları uygunsa yeni şirketler sahneye çıkabilir. 

2. GİRİŞİMCİLİK 

Schumpeter, girişimciye modern bir tanım getirmiştir. Ona göre 

girişimci, ekonomik gelişmeyi sağlayan güçtür. Bununla birlikte yeni ürünler 

veya yeni üretim teknikleri yaratarak ekonomiyi değiştiren girişimciliğin, 

yenilikçi rolünü irdelemiştir (Müftüoğlu vd., 2005). 

Joseph A. Schumpeter, girişimcinin dinamik ve yenilikçi olma 

özelliğinin insan kaynaklarının ve ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından 

olduğunu ilk olarak savunan kişidir. Schumpeter, girişimciyi toplum 

içerisinde değişimi yaratabilecek ve ekonomik kalkınma için girişimcinin 

insan kaynaklarının temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulamıştır. 

Schumpeter, girişimciyi tanımlarken onu diğer kişilerden ayıran en önemli 

özelliğin toplumda değişimi/yeniliği yaratabilmesi olarak açıklamaktadır 

(Doğan, 2015). 

Dünyanın dört bir yanındaki aile işletmelerine baktığımızda, her 

birinde bir girişimcilik ruhu olduğu görülür. Bir veya daha fazla girişimci aynı 

amaç için bir araya gelir ve bu amacı gerçekleştirmek için kaynaklarını 

kullanır. Girişimci; bir işletmeyi, genellikle önemli bir inisiyatif ve riskle 

organize eden ve yöneten bir kişidir. Girişimciler, sermaye kaynağını verimli 

bir şekilde planlayabilen, analiz edebilen ve kullanabilen, sonuçları kontrol 

edebilen yaratıcı insanlardır (Alam, 2011). 

2.1. Girişimcilerin Kendi İşlerini Kurmalarına Neden Olan 

Faktörler 

Girişimcilik niyeti; bir gruba dahil olarak ya da kişinin kendi başına iş 

kurma niyetiyle göstermiş olduğu istek ve girişime yönelik gayretlerin ortaya 

konulması şeklinde tanımlanmıştır (Krueger vd., 2000). Girişimcilik niyetini 

etkileyen kişilik faktörleri, girişimcinin kişilik yapısından doğan ve genelde 

doğuştan gelen faktörlerdir (Gülaçtı, 2016). Girişimcilik niyeti kişinin 

doğuştan gelen bir özelliği olsa dahi ortaya çıkarılarak, geliştirilmeli ve bu 

niyet doğrultusunda yönlendirilmelidir. Ülkedeki ekonomik durum, coğrafi 
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yaşam unsurları ve çevresel koşullar, bireyin özellikleri, mesleğe yönelik 

eğitim düzeyi girişimcilik niyetini etkileyen unsurlardandır (Özler vd., 2017). 

Girişimcilikte birey yeterliliğine odaklanıldığında sahip olunan bilgi 

ve becerinin yanı sıra girişimcilerde bulunması gereken başka unsur kişilik 

özellikleri olup, performansı ve davranışları dolaylı yönde etkileyen bilişsel 

ve yetenek olmayan eğilimleri kapsar. Bu eğilimler, huy gibi biyolojik 

göstergeleri, beş faktör kişilik özellikleri olarak belirtilen kişilik özelliklerini, 

başarılı olma güdüsü gibi güdüleri ve genel öz yeterlilik adını alan genel 

tutum ve inanışları içine alır (Çetin ve Varoğlu, 2009). Girişimcide bulunan 

bu kişilik özellikleri, girişimcilik başarısında büyük önem taşır ve bu 

özelliklerin girişimciye sunduğu olumlu katkı, girişimcinin motivasyonunu 

artırmakta ve istihdam edilecek işgücü ile koordineli çalışmasına da olanak 

sağlamaktadır (Ören ve Biçkes, 2011). 

Alan yazında girişimcilik niyetine etki eden çok sayıda faktör 

karşımıza çıkar. Bu faktörlerin hangisinin girişimcilik niyeti üzerinde daha 

ağırlıklı etkisinin olduğuna dair fikir birliği yoktur, fakat araştırmalar 

göstermektedir ki kimi faktörler ön plana çıkmaktadır. Çetin ve Varoğlu 

(2009) tarafından başarma ihtiyacı, iç kontrol odağı, proaktiflik, yenilikçilik, 

risk alma eğilimi, öz yeterlilik, özerklik ihtiyacı ve strese dayanıklılık olarak 

(Çetin ve Varoğlu, 2009); Karabulut (2009) tarafından ise belirsizliğe karşı 

tolerans, öz yeterlilik, risk alma eğilimi, kontrol alanı, bağımsızlık ihtiyacı 

olarak saptanmıştır (Karabulut, 2009). Ferreira vd.’nin (2012) çalışmasında 

söz konusu özellikler iç kontrol odağı (Ferreira vd., 2012), risk alma eğilimi, 

kendine güven, başarma ihtiyacı, belirsizliğe karşı tolerans, yaratıcılık; Ensari 

ve Alay’ın (2017) çalışmasında ise yine benzer bir şekilde başarma ihtiyacı, 

risk alma eğilimi, kontrol odağı, kendine güven, dışa dönüklük, bağımsızlık 

arzusu olarak sıralanmıştır (Ensari ve Alay, 2017). 

Azmi ve diğerlerine göre girişimciler için ana başarı faktörleri; 

liderlik, yönetsel/teknik, planlama yeteneği, pazarlama becerileri ve eğitim 

seviyeleridir. İş deneyimi, endüstri deneyimi, planlama becerileri ve kendi 

işlerini kurmak için doğru zamanda ve uygun bir ortamda hareket etmeleri 

gerekir (Azmi vd., 2012). Bunun dışında, kurucuları ve girişimcileri kendi 

işlerini kurmaya yönlendiren çeşitli faktörler vardır. Genel olarak, bu nedenler 

genellikle sosyal, ekonomik ve kültürel çevreleriyle ilgilidir. 

2.2. Pandemi Dönemi ve Girişimcilik 

Covid-19 krizi küresel toplumun mevcut yaşam tarzında, kültürel 

yapısında, çalışma modelleri ve girişimcilik hedeflerinde önemli 
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değişikliklere yol açmıştır. Kriz yönetimi ön plana çıkmış ve yaşanan değişim 

sonucunda ortaya çıkan çevresel değişimin etkileri toplumu ve çalışma 

hayatını bu değişikliğe mecbur kılmıştır. Tüm dünyada ekonomiyi derinden 

etkileyen bu kriz, yenilikçi fikirleri sayesinde krizi önemli bir fırsata çeviren 

girişimciler için kazançlı bir dönem olmuştur. 

Covid-19 döneminde işletmelerin ayakta kalabilmesi ve 

sürdürülebilirliği için yeni stratejilere ihtiyacı bulunmaktadır. Küresel iş 

hayatının her alanında girişimciliğin var olduğu gerçeğinden hareketle 

ekonominin Covid-19 krizinden ne şekilde etkilendiğini anlamak önem 

taşımaktadır. 

Kriz yeni bir olay olarak karşımıza çıkmasa da Covid-19 krizinin 

etkilerinin oldukça yıkıcı olduğu görülmektedir. Bu krizle başa çıkabilmek 

için girişimcilerin nasıl tepki verdiklerine ilişkin sorular gündem 

oluşturmuştur. Covid-19 krizi ile mücadele edebilmenin zor olan yönü ise, bu 

krizin önceki krizlerden çok daha şiddetli olmasıdır (Ratten, 2020). 

3. PANDEMİ DÖNEMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Bugün gelinen noktada işletmelerin sürdürülebilirlikle ilgili 

hassasiyetleri artmıştır. Bilim çevrelerine göre, ekolojik yıkım, çevresel 

bozulma, iklim değişikliği salgınların çıkışını ve yaygınlaşmasını 

hızlandırabilmektedir. Bu nedenle, iş modellerinde finansal risklerin 

gözetilmesi yeterli olmamakta, çevresel ve toplumsal risklerin de gözetilmesi 

gerekmektedir. Salgın tamamıyla kontrol altına alındıktan sonra da toplumsal 

paydaşların tamamının sağlık, iklimsel değişiklik, toplumsal dayanışma ve 

dezavantajlı kesimlerin kollanması konularına daha hassas yaklaşacakları 

söylenebilir. Kişisel ve toplumsal bağlamda belirli bir dönem uzun uçuşları 

tercih etmemeleri ve çevreye zararlı ürün tüketimini azaltmaları, bu yolla da 

yaşanabildiğinin gösterilmesi açısından fırsat sunmuştur. Söz konusu 

deneyim, daha sorumlu davranılması ve yaşanması adına sosyal bir baskı 

oluşturabilecektir. Tüketicilerde artan duyarlılığın bir sonucu olarak şirketler 

ve kurumlar da çevre, sosyal sorumluluk, cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık, 

karbon yönetimi gibi sürdürülebilirlik unsurları üzerinde daha fazla durmak 

zorunda kalacaktır. 

Şirketlere ve ekonomik aktörlere dayanıklılık kazandırılması bu 

bağlamda önem taşır. Dayanıklılığın arttırılmasına dair tedbirler; işletmeye 

sermaye temini, borç öteleme ya da kredi yapılandırma gibi genelde kısa ve 

orta vadeli finans tedbirleri olduğu gibi, faaliyette bulunulan sektör 

dinamikleri dikkate alınarak şirketlerin yeniden yapılandırılarak ihtiyaç 
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doğrultusunda küçülmesi veya büyümesi, şirketler arası birleşmenin teşvik 

edilmesi benzeri seçenekler de olabilmektedir. 

Piyasalarda dünya geneli veya yerel tüm olumsuz olayların etkilerine 

hazır olunması ve hızlı cevap verilebilmesi işletmelerin hayatta kalmalarının 

kilit göstergelerindendir. Gün geçtikçe daha çok kuruluşta öncelik halini alan 

bu konu, kurumsal risk yönetim modelleriyle idare edilmektedir. Kurumsal 

risk yönetimi, kuruluşa ilişkin potansiyel risklerin değerlendirilmesi ve yeter 

şekilde tanımlanması, riskleri alt etmek için hazırlanma, riskin gereğine göre 

verilecek cevapların belirlenmesi gibi becerilere sahip bütüncül bir çerçeveye 

gereksinim duyar. Bu doğrultuda, doğru kurumsal risk yönetimi, stratejiye ve 

etki alanına odaklanarak işletmenin tüm yönleriyle değerlendirilmesine çalışır. 

Etkin bir risk yönetim sistemi, bir organizasyonda yalnız finansal değil, 

stratejik, jeopolitik, hukuksal, beşerî, teknolojik, çevresel ve sosyal sorunları 

da çözmeli ve piyasa, tedarik zinciri, dış ilişkiler, paydaş yönetimi gibi çeşitli 

başlıkları da ortaya çıkması olası tehditler ışığında değerlendirmelidir. 

Bu bütüncül yaklaşım, işletmelere iş tehditlerine karşı hedefleri ve 

fırsatları geliştirip riski azaltma imkânı sunar. Covid-19 salgını nedeniyle tüm 

dünya oldukça zor zamanlardan geçmektedir. Üstelik denebilir ki, tarihte ilk 

kez statü, refah düzeyi fark etmeksizin tüm ülkeler bu denli güçlü bir tehdide 

maruz kalmış durumdadır. Marsh ve McLennan’ın hazırlamış olduğu ve bu 

yıl “Dünya Ekonomik Forumunda” sunulan “Küresel Risk Raporu 2020” 

isimli belgede, birçok riskin yanı sıra bulaşıcı hastalıkların küresel ekonomiler 

açısından oluşturduğu risk şiddetinin en büyük risk puanı olarak yer aldığı 

belirtilmektedir. Uluslararası bazı ekonomi otoritelerinin hazırladıkları risk 

raporlarına göre, şirketler değer zincirleri, bağımlılıkları konusunda gerçekçi 

analizlere ihtiyaç duymakta ve öngörülemez risklerin oluşmasının önlenmesi 

adına planlı hareket etmektedir. “Risk Barometresi 2020’de” risk uzmanları, 

salgınları bu yıl için en büyük küresel riskler listesinde 17. sırada 

değerlendirmiştir. Salgının dolaylı etkilerinden olan tedarik zincirinde 

bozulma, iş sürekliliğinde kesintiye uğranılması benzeri riskler de bu 

sıralamalarda anılmıştır. Ancak Covid-19 tehdidinin bu denli büyüyerek 

küresel ekonomiyi bu kadar etki altına alacağı risk uzmanlarınca tahmin 

edilememiştir. 

Ekonomik olarak kimi sektörler ise salgından olumlu etkilenmiştir. 

Ne var ki; salgın, ekonomileri genel manada derin bir daralmaya sürüklemiş 

ve birçok sektörde yıkıcı etkilere yol açmıştır. Sağlık risklerinde azalma ve 

süreçte normalleşmenin başladığı dönem, söz konusu yıkıcı etkinin boyutları 
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çok daha iyi anlaşılacaktır. Söz konusu dönemde çoğu işletme önceliğini 

hayatta kalmaya ve faaliyetlerini sürdürebilmeye odaklayacaktır. 

Küresel ekonomik düzende üretim, lojistik ve dağıtım süreçlerinin 

aslî ve tali tüm aktörlerinin kuvvetli bağlarla bağlanması, ekonomik ilişkilerin 

sınırlar ötesine taşınmasını sağlamış, etkileşimi yön, boyut ve katman 

açısından çoklu hale getirmiştir. Bu ekonomik örgütlenme biçimi ve rol 

dağılımı, salgın benzeri küresel tehlikelerin etkilerinin çok yaygın 

olabilmesinin en temel nedenlerindendir. Şirketler kısa vadede finansal açıdan 

iyi de olsalar, salgın sonucu farklı alanlarda oluşan risklerin şirket 

faaliyetlerini etkilemesi, nakit akışını bozması her zaman olasıdır. 

Araştırmalara göre büyük, risk yönetim stratejisi olan ve daha önce felâket 

deneyimi olan kurumlar risklere karşı daha güçlü ve dayanıklı durmakta; 

küçük, fazla gelişmemiş şirketler ise krizde hayatta kalamama riskiyle karşı 

karşıya gelmektedir. 

Salgınların şirketlerde domino etkisi yarattığı, riskleri tetiklediği 

unutulmaması gereken hususlardandır. İşin sürekliliğini sona erdiren birçok 

farklı risk grubu, bazen birbirini etkileyerek oluşacak hasarı şiddetlendiren, 

tamir ve yönetimi zor, geniş kapsamlı etkiler meydana getirebilmektedir. Bu 

nedenle, şirket içi fonksiyonların beraber desteklediği risk haritalandırması 

yapılması ve risklerin bağımsız olmadığı gerçeğinden hareketle tedbir 

alınması oldukça önemlidir. Riskler belirsizliklerden kaynaklanır ve bir 

şirketin faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği faktörlerdir. Ancak bazı 

belirsizlikler olumlu sonuçlar doğurabilir ve her kriz bir fırsat potansiyeli 

taşır. Gelişmiş risk yönetim hedefleri, etki alanını ve risk iştahını ortaya 

koyarak bir arada değerlendirme fırsatı vermesi nedeniyle, şirketlere yeni 

fırsat alanları sunar. 

Kriz ve risk yönetim sürecinde iletişimde etkinlik önemli bir konudur. 

Amy Edmonson, “Şeffaflık, bir krizde yapılması gereken bir numaralı iştir” 

diyerek bu zamana kadar dünyanın en büyük şirketleri ve en küçük aile 

işletmeleri de dâhil olmak üzere neredeyse tüm şirketlerin, koronavirüs 

hakkında bir tür açıklama veya güncelleme paylaştıklarını belirtmektedir. 

Çoğu uzmana göre tüm paydaşlar, salgının ne tür etkileri olduğu ve 

bu etkilerin yönetilmesi için hangi adımların atıldığı konularında 

kuruluşlardan bilgilendirme beklerler. Yapılan araştırmalar, tüketicilerde, 

kendilerince duyarlı olunan konuları destekleyen şirketleri önemseme eğilimi 

görülmektedir. Küresel çaptaki Covid-19 salgını birden fazla sosyal sorun 

ortaya çıkaran nadir vakalardandır. Salgın karşısında markalarca atılacak 

doğru adımlar ve paydaşlarla iletişimde kullanılan etkili mesajlar onlara 
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hayatta kalmalarının yanı sıra, itibarlarını yükseltme ve uzun vadede güçlü 

tüketici sadakati oluşturmada öncelik sağlamıştır. Söz konusu süreçten en az 

hasarla çıkılabilmesi veya olası fırsatların değerlendirilebilmesi için 

şirketlerin özgün stratejiler paralelinde yol çizmeleri ve harekete geçmeleri 

gerekir. 

Şirketlerin risk düzeyinin farkında olması beraberinde, bu risklere 

karşın hazırlıklı olması, olabilecek hasarın daha az düzeye inmesi, olabilecek 

fırtınalara karşın yelken açmada kabiliyete sahip olması, çeviklik ile 

esnekliğin gelişmesi şirketlerin olabilecek risklere dayanıklı bir hale gelmesini 

sağlayacaktır. Yürütülmekte olan strateji ve tedarik zinciri kapsamındaki 

yaklaşım, tüm değer zincirlerinde söz konusu olan yetkinlerinin gelişmesini 

sağlamaktadır. Dolayısıyla tedarik zinciri kaynaklı kırılganlıklarda da 

azalmalara imkân sunacaktır. Yatırımcı ile kreditörler tarafından ise, risk 

durumunun farkında olmaları, ayrıca bu risklerin yönetilmesinde birtakım 

stratejileri ortaya çıkaran firmalar ile iş yapmak daha iyi şartlar sağlayacaktır. 

Risk yönetiminde gelişmiş uygulama sunan şirketlerin, doğrudan sağladığı 

faydalara ek olarak finansmana erişim kolaylığı kazanacağı, marka 

itibarlarının artacağı, ayrıca çalışanların örgüte bağlılığında dolaylı katkılar 

oluşturacağı ifade edilebilir. 

SONUÇ 

Pandemi sürecinde toplum içerisinde oluşan ihtiyaçlar, yeni iş 

modellerinin gelişiminde fırsatlar oluşturmaktadır. Özellikle pazarda var olan 

küçük ölçekteki işletmelerle yeni firmalar, dijital ürünlerden ve hizmetlerden 

güncel duruma uygun şartlar altında tüketici ilgisini çekebilen yeni ürün ve 

hizmetler geliştirirken, bir yandan da alternatif iş modelleri ortaya 

konmaktadır. İş fikirlerinin gelecekte de devamlığının sağlanması için melek 

yatırımcı, kitle fonlaması benzeri alternatif finansman modellerinin önem 

kazanacağı öngörülmektedir. 

Salgının yarattığı küresel etkiyle, artarak süren bireysel aktivizm 

istemi ve farkındalık, kitle fonlama benzeri bireysel bağlamda gerçekleşen 

enstrümanlara olan talebi arttırır. Salgından dolayı ihtiyaçların ve yeni iş 

modellerinin artması, kitle fonlama modellerinin de giderek fazla 

kullanılmaya başlanmasını getirecektir. Dünya genelinde etkili olan, gelişmiş 

ve gelişmekte olan piyasalar üzerinde benzeri etkiler yaratan bir salgının 

etkilerinin yönetilmesi, yalnız kanun yapıcılarla, kalkınma finansman 

kuruluşlarınca atılacak adımlarla mümkün olmaz. Bunun yanı sıra birey bazlı 

mikro çalışmaların da tek başına başarı sağlaması mümkün olmayacaktır. Kriz 
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yönetiminin karakteristik özelliğindekine benzer şekilde, koronavirüs 

salgınıyla mücadelede de finans mekanizmalarının çok taraflı ve birbirini 

tamamlar mahiyette olması, beklenen etkiyi yaratabilecektir. Bu bağlamda, 

hızla uyarlanabilme ve yatırım kaynaklarının çeşitlendirilebilme özellikleri 

sebebiyle, sürdürülebilir ve yenilikçi finansman mekanizmalarının daha geniş 

kullanım alanına kavuşacağı tahmin edilmektedir. 

Kriz sürecinde yönetim ve icra kurulları için kısa periyotlarla temel 

performans verileri ve Covid-19 risklerine değinen raporlar oluşturulmalıdır. 

Buna ilaveten, pandemi dönemi için yeni ve öncelik sıralaması oluşturulmuş 

gerçek performans göstergeleri tasarlanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin, 

Covid-19 benzeri olağanüstü dönemlerde, güvene dayalı görev yapma 

sorumluluğu çerçevesinde paydaşlar arası öncelik sıralaması yapması 

beklenebilir. Çünkü bu yaklaşım, şirketin hayatta kalmasında önemlidir. 

Örneğin, bir şirketin yasal ve ahlaki sebeplerle çalışanlara, tedarikçilere ve 

kredi alacaklılarına yükümlülükleri öncelikli olabilir. Bu önceliklendirme 

yapılırken, şirketin daha önceki başarısına en fazla katkıda olan menfaat 

sahiplerini dikkate alması ve şirketin borç ödeme gücü ile devamlılığını ön 

planda tutması uygun olacaktır. 

İşletme yönetiminin ve çalışanların hükümet tarafından verilen 

karantina, seyahat kuralları ve uzaktan çalışma kurallarına tam olarak uyduğu 

yönetim kurullarınca teyit edilmelidir. Buna ek olarak, yeni çalışma 

düzeninde karşılaşılan sorunları izleyerek, çalışanların moral/motivasyonunun 

yüksek tutulması adına, sosyal ve ekonomik zorlukların giderilmesine yönelik 

ek tedbirler alınarak desteklenebilir. 

Şirketler Covid-19 salgını süresince bazı kontrol uygulamalarında 

kritik önem taşıyan kişileri kaybedebilir ve önemli bilgiler erişim dışı 

kalabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşılırsa, proaktif alternatif kontroller 

gelişmesi kaçınılmaz hale gelir. Pandeminin etkisi sürdükçe, iç denetim 

ekipleri beliren risklere ve iş sürekliliği konularına dair yönetime önemli 

değerlendirmeler yaparak öneriler sunar ve bu önerilere ilişkin işletme 

yönetimince gerekli düzenlemeler yapılmasına öncülük ederler. Virüsün 

etkileri ile işletme yönetimleri kontrolü sağlamakta zorlanmakla birlikte, 

hissedarların ciddi kayıplar yaşadığı bir dönemde yöneticilerin dolgun 

ikramiye beklentileri de kabul görmemektedir. Ücret komitelerince, kriz 

dönemlerinde şirkete olağanüstü bağlılık gösteren ve şirketin en az kayıpla bu 

dönemi atlatmasına katkısı bulunan yöneticilere ödül verilmesi tercih 

edilebilir. İş yapma şekilleri ve süreçleri önemli ölçüde değişeceğinden, 

yönetim kurullarının bu durumu öngörmeleri ve acil eylem planları yaparken, 
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bir yandan da Covid-19 sonrası dönemi düşünmelerinde de yarar vardır. Bu 

doğrultuda, işletmelerin bir kriz yönetim rehberi oluşturmaları, bundan sonra 

yaşanabilecek krizlerde de yol gösterici olacaktır. 

Covid-19 pandemisinden çalışanlar, hissedarlar, tedarikçiler ve diğer 

paydaşların nasıl etkilendiği ve bu paydaşlarla ne şekilde bir iletişim 

sağlanacağı da önemli konuların başında gelmektedir. Bu nedenle, farklı 

kanallardan farklı paydaşlara ulaşmak, salgına hazırlık ve mücadele 

konusunda bilinçlendirme ve kapasite geliştirme noktasında bilgilendirme 

amacıyla işletmelerin bünyelerinde etkili bir paydaş yönetim sistemi 

oluşturmaları önemlidir. 

Süreç sona erdiğinde ve ekonomi toparlanmaya başladığında, 

yapılması gereken şeylerden biri de sosyal güvenlik olmadan yapılan işleri 

geliştirmektir. Sabit vadeli sözleşmelerin hiçbir güvencesi olmadan 

değiştirilmesi, devam eden işler, daha iyi ücretler ve daha fazla personel 

eğitimiyle ilgili boşlukları içerecek adımlar atılmalıdır. Başta özel sektör 

şirketleri olmak üzere, kârlılığı azaltma potansiyeline sahip olan bu tedbirler, 

savunmasız işçiler tarafından desteklenen güçlü uzun vadeli iş modelleri 

yaratacaktır. Çalışanların güvenliği ve sağlığına değer verilen bu süreç, 

özellikle dünyanın dört bir yanındaki gıda, lojistik, sağlık ve bakım 

alanlarında yer alan personelin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Krizden sonra bu bilincin korunması ve işçilerin çalışma standartlarını 

yükselten önlemler alınması çok önemlidir. 

Küçük ya da büyük ölçekli tüm işletmelerin toplumun ihtiyaçlarını 

gözlemleyerek yeni girişimcilik faaliyetleri ile pandemiyi fırsata çevirmeleri 

ve bunun için dijital teknoloji de dâhil olmak üzere tüm deneyim ve 

becerilerini ortaya koymaları sürdürülebilirlik açısından oldukça önemlidir. 

Pandemi dönemlerinde oluşabilecek risklerin en aza indirilmesinde, 

işletmelerin tüm faaliyetlerinde inovasyona açık bir anlayış benimsemeleri ve 

dijitalleşmenin pandemideki rolünü görerek altyapılarını da buna göre 

düzenlemeleri önemlilik arz etmektedir. 

Pandemi nedeniyle girişimcilik faaliyetlerinde ilk başlarda durağanlık 

ve gerileme beklense de toplumun ihtiyaçları ortaya çıkmaya başladığında 

girişimcilik faaliyetleri devreye girecektir. Girişimcilik faaliyetlerindeki 

potansiyelin artması ve hızlı iyileşme için devletin ve kurumların girişimcilere 

vereceği sosyal ve ekonomik teşvikler gözden geçirilmeli ve bu yönde yeni 

düzenlemeler yapılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Kriz hiç beklenmeyen dönemlerde ortaya çıkabilen ve işletmelerin 

varlığını tehdit eden bir olgudur. Bazı krizlerin sinyalleri önceden 

alınabilmekte ancak birçok kriz beklenmedik zamanlarda aniden meydana 

gelmektedir. Kriz kaynakları dış faktörler olabileceği gibi iç faktörlerden de 

kaynaklanabilmektedir. Günümüzde teknoloji sayesinde küreselleşme 

yaygınlaşmış olup beraberinde rekabet olgusunu da geliştirmiştir. İşletmeler 

rekabet avantajı yakalamak ve rekabet avantajını sürdürebilmek için farklı 

anlayışları benimsemeye başlamışlardır. İşletmeler karşılaşacakları olumsuz 

durumları iyi bir kriz yönetimi ile yöneterek avantaj elde etmek 

istemektedirler. 

Krizler olumsuz sonuçlara yol açabileceği gibi iyi yönetilme 

sayesinde bir fırsat olarak görülebilmektedir. İşletmeler kriz dönemlerinde iç 

ve dış faktör analizlerini sıklıkla yaparak yeni iş modelleri geliştirip krizlerin 

olumsuz etkilerini azaltabilmektedirler. Dış faktörlerden kaynaklanan kriz 

nedenleri arasında ekonomik belirsizlikler, hukuk ve politik düzenlemeler, 

teknolojik yeniliklere uyum gibi unsurlar yer almaktadır. 

Birçok nedenden dolayı ortaya çıkan krizlerde işletmelerin en önemli 

savunması, kriz öncesi dönemleri ve kriz süreçlerine dayanıklı bir yapı 

oluşturmaktır. Ayrıca kriz süreçlerinden ders çıkarıp yenilikçi bakış açısıyla 

kriz sonrasında da yeni iş modelleri ortaya koyarak kendilerini ve çalışanlarını 

geliştirme fırsatlarını sunabilmek işletmenin varlığını sürdürebilmek için 

önemlidir.  

Günümüzde hala devam eden ve işletmelerin ön göremediği ve 

beklenmedik zamanda ortaya çıkan Covid-19 pandemisi işletmeleri oldukça 

fazla etkileyen bir kriz olmuştur. Bu kriz sürecinde işletmeler açısından birçok 

durum değişmek zorunda kalmıştır. Birçok işletme, hastalığın yayılmaması ve 

çalışan sağlığı için işlerini uzaktan yürütme kararı almıştır. Bu sayede yeni bir 

iş modelini benimsemek zorunda kalmışlardır. Bazı işletmeler alt yapılarının 

güçlü olmasından dolayı bu süreci rahat yönetirken bazı işletmeler ise altyapı 

eksikliğinden kaynaklı zorluklar yaşamışlardır. 

Günümüzde birçok işlemler internet tabanlı teknolojiler sayesinde 

işlerini büyük ölçüde hızlı ve etkili gerçekleştirebilmektedir. İnternet tabanlı 

yönetim kavramı ofiste çalışmadan evde ya da istenilen başka bir ortamda 

çalışmayı destekleyen yeni bir iş modelidir.  

Daha önceki literatür incelendiğinde uzaktan çalışma modellerinin 

mevcut olduğu görülmüştür. İncelenen uzaktan çalışma modelleri birçok 

işletme tarafından çok fazla benimsenmeyip sınırlı alanlarda ve sınırlı 
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zamanlarda kullanılmıştır. Bu çalışmada yer alan internet tabanlı yönetim 

kavramı, işlerin tamamen elektronik ortamda ofise gitme zorunluluğu 

olmadan etkili bir şekilde çalışabilmesini savunmaktadır. 

Önceki çalışmalarda bunun yapılabilmesi için aydınlatma, ses, 

telefon, internet hattı, bilgisayar gibi fiziksel faktörlerin çalışana uygun olarak 

düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu çalışma ise uzaktan çalışmanın 

etkili olabilmesi için sadece fiziksel ihtiyaçların karşılanması ile olmayacağı 

bunlara ek olarak farklı ihtiyaçların da ortaya konması gerektiğini 

açıklamaktadır. Bu ihtiyaçlar dört ana faktör altında birleştirilmiş olup internet 

tabanlı yönetim kavramının verimli işleyebilmesi için internet tabanlı 

yöneltme fonksiyonları belirlenmiştir. Bu fonksiyonlar liderlik, örgütsel 

güven, iletişim ve motivasyon kavramlarıdır. Bu dört fonksiyonun 

belirlenmesindeki ana etken ise işletmenin etkin ve verimli olması için daha 

önce Henry Fayol tarafından ortaya atılan işletme fonksiyonlarının 

birleştirilmesi düşüncesidir. Bir işletmenin etkili olabilmesi için gereken 

planlama, organizasyon, koordinasyon ve kontrol kavramlarının çalışan odaklı 

modelle birleştirilmek istenmesi esas alınmıştır. Günümüzde birçok işletme 

müşteri odaklı olmakla beraber çalışan mutluluğunu ikinci plana atmaktadır 

ve bu durumda bazı uygulamalar yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada yeni bir 

iş modeliyle internet tabanlı yönetim siteminin Covid-19 pandemi sonrasında 

kullanılmasının işletmelerin yönetim ve organizasyonları açısından önemli 

olacağı vurgulanmaktadır.  

İşletmelerin internet tabanlı yönetim uygulamalarına geçişleri ve yeni 

iş modelleri kullanmaları sağlayan en önemli faktör içinde bulunulan krizdir. 

Bazı işletmeler krizi fırsata çevirebilerek varlıklarını koruyabilmişlerdir. 

Varlıklarını devam ettiremeyen işletmelerin en büyük sorunları arasında 

internet tabanlı yönetim kavramı hakkında bilgi eksikliği ve uygulama 

eksikliği olarak görülmüştür.  

Bu çalışmanın amacı, covid-19 krizinin neden olduğu ve işletmelerin 

varlıklarını devam ettirmek amacıyla ortaya çıkan internet tabanlı yönetim 

kavramını açıklayarak işletmelerin bir yandan çalışan mutluluğuna 

odaklanması diğer yandan rekabet avantajını elde tutmasının nedenlerini 

ortaya koymaktır. Kriz dönemlerinde belirsizlikten kaynaklı olarak işleyişler 

bozulabilmekte ve ne kadar erken önlem alınırsa işletmelerin varlıklarına olan 

tehdit o kadar az olabilmektedir. Belirsizlik durumlarında kaynaklanan hızlı 

yanıt verme, erken önlem alma ve karışıklığı giderme isteği bazı durumlarda 

mümkün olmamakla beraber iç krize de neden olabilmektedir. Bu durumun 
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yaşanmaması için işletmelerin dikkat etmesi gereken yerleri vurgulamak ve 

nasıl yapabilecekleri hakkında genel bir perspektif sunmaktır. 

1. KRİZ YÖNETİMİ 

1.1. Kriz Kavramı 

Kriz kavramı genel olarak ele alındığında; işletmelerin iç ya da dış 

çevrelerinin beklenmedik bir şekilde değişmesinden sonra ansızın ortaya 

çıkan ve işletmenin faaliyetlerini, fiziksel ve finansal durumunu, geleceğini 

etkileyen olaylar bütünü olmakla birlikte işletme çalışanlarını da hem fiziksel 

hem de ruhsal olarak tehdit eden, aynı zamanda hızlı bir şekilde önlem 

alınmasını gerektiren olaylar olarak tanımlanmaktadır (Dinçer, 2004; Darling, 

1994). Kriz, yapısında hem pozitif hem de negatif özellikler içermektedir. Bu 

özelliklerden birinin öne geçmesi organizasyonların krize karşı aldıkları 

önleme ve yaptıkları faaliyetlere göre değişiklik göstermektedir (Pira ve 

Sohodol, 2010; Bonnard, 2013; Örnek, 2007). 

Krizin negatif anlam içerdiği tanıma bakıldığında; çalışanların 

motivasyonunu düşürerek örgütlerin varlıklarını tehdit eden, örgütün krizi 

fark etme ve oluşan krizi engelleme faaliyetlerinin yetersiz kaldığı bir gerilim 

durumu olarak ortaya çıkmaktadır (Brewton, 1987; Şimşek, 1999; Can, 1994; 

Karaköse, 2007). İlgili literatüre bakıldığı zaman bir olayın kriz olarak 

nitelendirilebilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunlar 

(Aydemir ve Demirci, 2005): 

• Yüksek oranda değişime neden olabilecek bir durumun varlığı,  

• Oluşan tehlikenin başarıyla üstesinden gelinemeyeceğinin 

anlaşılması  

• Söz konusu olayın örgütün yaşamına ve faaliyetlerine yönelik bir 

tehdit oluşturması. 

 

1.2. Krize Neden Olan Covid-19 Pandemisinde Kriz  

Yönetimi 

Yapılan araştırmalar, dış çevrenin dinamik bir yapıda olduğunu ve 

devamlı değiştiğini ifade etmekten ziyade örgütün söz konusu değişime uyum 

sağlayacak imkânlara sahip olmamasının krize yol açtığını ortaya 

koymaktadır (Asunakutlu ve Safran, 2004). Krize sebep olan dış çevre 

etmenleri, işletmenin dışında kalan ve tamamıyla kontrol edilemeyen 

faktörlerdir (Hitay, 2012).  

Organizasyonlar, değişime sebebiyet veren dış güçleri anlamak için 

çevreyi analiz etmekte ve bu sayede de gelecekte konumlarını güvence altına 
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almayı veya iyileştirmeyi amaçlayan etkili yanıtlar geliştirebilmektedirler. Bu 

yapılan analizler, sürprizlerden kaçınmak, tehditleri ve fırsatları belirlemek, 

rekabet avantajı elde etmek ve uzun vadeli ve kısa vadeli planlamayı 

geliştirmek için yapılmaktadır. Bir kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamı 

anlamak için harici çevresel analiz yapmak çok önemli bir faktördür. 

Kuruluşun dış ortamdaki değişkenleri izlemesi ve kontrol etmesi mümkün 

değildir ancak kuruluş çevre analizi yaptığında, zorluklara zamanında ve etkili 

ve hızlı bir şekilde yanıt verme fırsatına sahiptir (Toit, 2016, Toivonen ve 

Viitanen, 2016). 

Covid-19 pandemisi 31 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak Çin’in 

Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. Daha sonrası DSÖ 11 Şubat 2020 tarihinde 

virüsü “Koronavirüs Hastalığı” olarak isimlendirmiş olup bu hastalığın 

pandemi olduğunu dünyaya ilan etmiştir (Karataş, 2020). 

Koronavirüs DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilmesinden sonra 

birçok ülke önlemler almaya başlamıştır. Covid-19 hızlı bir şekilde yayılmaya 

başlamasından hemen sonra Türkiye’de bazı önlemler almıştır. Bu önlemler 

arasında ilk olarak 10 Ocak 2020 tarihinde Koronavirüs Bilim Kurulu 

oluşturulmuştur. Daha sonra ise havalimanlarına termal kameralar 

yerleştirilmiş ve yurtdışından gelen özellikle Çin’den gelen yolcular detaylı 

olarak incelenmiş olup hastalık belirtisi gösteren yolcular karantinaya 

alınmıştır. Virüsün hızla yayılmasından ve belirsizliğin devam etmesinden 

dolayı önlemler genişletilmiş olup bazı ülkelere uçuşlar tamamen 

yasaklanmıştır. Bu ülkeler arasında başta Çin olmak üzere İran, İtalya, Güney 

Kore ve Irak gibi ülkeler yer almaktadır. Ülke içerisinde alınan önlem olarak 

birçok ilde halka açık alanlar, toplu taşıma araçları dezenfekte edilmiştir. 

Ayrıca sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanmış ve maske takma 

zorunluluğu getirilmiştir (Karataş, 2020). 

Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler toplumu ve işletmeleri 

ekonomik ve psikolojik açıdan derinden etkilemiştir. Pandemi ilan 

edilmesiyle insanların belirsizlikle mücadele etmesi kişiler üzerinde farklı 

etkilere ve davranışlara yol açmıştır. Bu süreçte insanlar tehdit algısı 

içerisinde panik ve stres duygularını sık yaşamaya başlamışlardır. Ayrıca bu 

durum anlık değil insanların geleceğe bakış açılarını da büyük oranda 

etkilemiştir. 

Bu dönemlerde alınan önlemler arasında bulunan sokağa çıkma 

yasağıyla birlikte insanlar sosyal hayatlarından uzak durmak zorunda 

kaldıkları için yalnızlaşmış ve güvensizlik duygularında artış gözlemlenmiştir 

(Furedi, 2014; Afacan ve Avcı, 2020). İnsanların evde bulunma sürelerinin 
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artmasıyla beraber dijitalleşme ve iletişim kanallarını kullanma sıklıkları da 

artış göstermiştir. Online eğitimler, iletişim mecraları ve uygulamaların 

kullanımında artış gözlemlenmiştir (Yıldırım, 2020). 

Covid-19’un ortaya çıkmasıyla işgücü piyasalarında emek arz ve talep 

dengelerinin değişmesine neden olmuştur. Salgının yayılmasını önlemek için 

alınan tedbirlerden dolayı özellikle ülkelerin sınırlarını kapatması ve sokağa 

çıkma yasağı ekonomik hareketlerin ve üretimin kısıtlanmasına neden 

olmuştur. Bazı iş yerleri bu süreçte küçülme stratejini benimserken bazı 

işletmeler ise varlıklarını sonlandırmıştır. Bu durum işgücü emek talebinin 

azalmasına neden olmuştur. Bunun yanında pandemi çalışanların sağlığını 

tehdit etmesinin nedeniyle ve karantinaya alınmaları sebebiyle emek arzının 

da azalması söz konusudur. Tüm bunlar dünya çapında iş ve işgücü 

kayıplarına neden olmuştur (Deveci, 2020). Her sektör pandemiden aynı 

düzeyde etkilenmemiştir. Covid-19 pandemisini fırsata çevirmeyi başaran ve 

internet tabanlı yönetim anlayışı benimseyen işletmelerde olmuştur.  

2. İNTERNET TABANLI YÖNETİM  

İşletmecilik konusu ve işletme organizasyonları 1970’li yıllara kadar 

mikro bir bakış açısı ile değerlendirilirken bu tarihlerden sonra farklı bilim 

dallarında çalışan iktisatçılar, sosyologlar, istatistikçiler ve matematikçi 

araştırmacıların sistemsel yaklaşımı açısından incelemeye başlamalarıyla 

makro bir boyut kazanmıştır. Böylece yönetim ve organizasyon teorik 

çalışmaların kapsamı, bakış açısı, analiz biçimleri ve analiz birimleri 

değişmeye başlamıştır (Koçel, 2018). 

İşletmelerin makro boyutta değerlendirilmesiyle birlikte ve 

küreselleşmenin etkisiyle işletmeler verimliklerini ve etkinliklerini artırmak 

için farklı yaklaşımlara ihtiyaç duymaya başlamışlardır. İşletmelerin öncelik 

hedeflerinde yer alan rekabet üstünlüğünü sağlamaları için gerekli olan 

hususlardan en önemli faktörler verimlilik ve etkinlik olmaktadır. Bu 

faktörleri sağlayabilmek için çalışanların nitelikleri ve performansları önemli 

bir rol oynamaktadır. 

İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek için çalışma ortamlarını ve 

paydaşlarını etkileyen faktörlere önem vermektedirler. Ancak kriz 

dönemlerinde diğer bir ifadeyle aniden ortaya çıkan belirsizlik durumlarında 

işletmelerin varlıkları tehdit altına girmektedir. Bu durumlarda işletmeler 

durumu fırsata çevirerek rekabet üstünlüğüne devam edebilmekte ya da 

gerekli önlemler alınmazsa varlıklarını sonlandırmak zorunda 

kalabilmektedirler.  
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Günümüzde yaşanan ve hala etkisini gösteren Covid-19 pandemisi 

işletmeler için kriz durumu olarak değerlendirilmektedir. Bu pandemi 

etkisiyle birçok sektörde işletmeler faaliyetlerine ara vermek zorunda 

kalmıştır. Bunun en büyük sebepleri arasında sağlık açısından işletmelerde yer 

alan bazı birimlerin kapanması sonucunda faaliyetlerin aksamasıdır.  Bir diğer 

sebep ise sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte çalışma günleri azalmış ve 

müşteri ihtiyaçları ve istekleri değişmiştir. Bu kapsamda değerlendirildiği 

zaman birçok işletme uzaktan çalışma yaklaşımını benimsemiş ve çalışanlar 

evlerinde internet tabanlı uygulamalarıyla işlerine devam etmek zorunda 

kalmışlardır. Bu durum özellikle beyaz yakalı çalışanlar üzerinde 

uygulanmıştır.  

Bu çalışmada tanımlanan internet tabanlı yönetim kavramının altında 

internet tabanlı işletmecilik, aynı mekân da bulunmadan internet ve teknoloji 

tabanlı uygulamalar kullanarak bir işletmenin çoğu departmanın faaliyetlerini 

yüz yüze aynı fiziksel ortamda bulunmadan devam ettirilmesi süreci olarak 

tanımlanmaktadır. İnternet tabanlı yönetim kavramı fiziksel ortamda nasıl 

çalışılıyorsa aynı işin aynı şekilde sanal ortamda devam ettirilmesi olarak 

değerlendirilmektedir. Örnek olarak bir insan kaynakları çalışanın yaptığı 

görevler arasında bulunan çalışan motivasyonu sağlama faaliyetleri, işe alım 

süreçleri, performans değerlendirme ve bordro uygulamaları gibi görev 

tanımlarını ve departmanların birbirleriyle olan iletişimleri teknolojik 

uygulamalarla devam ettirilmesi internet tabanlı yönetim kavramının özelliği 

içerisinde değerlendirilmektedir. 

Küreselleşme ile müşteri memnuniyeti, toplam kalite yönetimi gibi 

gelişme ve değişmeler işletmeleri daha ucuz, daha kaliteli ve daha hızlı 

üretmek zorunda bırakmıştır. Bu sebepten dolayı birbirine bağlı ya diğerinin 

nedeni veya sonucu olan birçok yönetim uygulamaları gelişmiştir (Koçel, 

2018). Bunlardan bir tanesi de internet tabanlı yönetim sistemidir. İnternet 

tabanlı yönetim sisteminin oluşmasında etkili olan faktörler: 

 

• Küreselleşme ile rekabet gücünü elde tutmak, 

• Krizlerin ortaya çıkması, 

• Hızlı hareket etme gerekliliği, 

• Maliyetlerin azalması, 

• Çalışan ihtiyaç ve davranışları, 

• Krizle ortaya çıkan sorunların hızlı çözülmesi ve karar alınması. 
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İnternet tabanlı yönetim sistemiyle birlikte çalışanlar çalışma ortamında bir 

arada bulunamamakla birlikte çoğu departman iş faaliyetlerini bilgisayardan 

ve internetten yapmak zorunda kalmışlardır. Böylece işletmeler faaliyetlerine 

ara vermeden devam edebilmekte ve rekabet gücünü sağlamaya devam 

edebilmektedirler. Covid-19 pandemi krizinin ortaya çıkmasıyla ofiste 

çalışma yaklaşımı yerini evden çalışmaya bırakmıştır. 

 

Pandemi kriziyle uğraşan bütün dünyadaki ihtiyaçlar devam etmektedir ve 

tüketimin devam edebilmesi için işletmelerin işlerini durdurma gibi bir imkânı 

olmamaktadır. Bu sebeple değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilmek 

için evden çalışmalar artmış ve ürünlerde yenilik yapılması hız kazanmıştır. 

Bunun içinde internet tabanlı yönetim sistemi ile çıkabilecek sorunlar hızlı 

çözülme ve karar alma sürecine etki etmiştir. Bir diğer nokta ise ofis 

masrafları azalmış bu da işletmenin maliyetlerinin düşmesine neden olmuştur. 

Ayrıca çalışanların evden çalışması da daha rahat hareket edebilmesi ve 

gündelik işleri için de zaman ayırabilmesi olumlu etki etmiştir. 

İnternet tabanlı yönetim sisteminin özelliklerine bakılırsa: 

• Tüm işlemler bilgisayar ya da internet üzerinden teknolojik tabanlı 

uygulamalarla yapılması, 

• Oluşturulan bu yapıda iletişim ön planlarda yer alması, 

• Çalışanların serbest ortamda çalışma imkânı verilmesi, 

• Arşiv odası kullanılması yerine sanal arşivlerden bilgilere daha 

kolay ve hızlı ulaşılma imkânı, 

• Ofis harcamalarının eskiye oranla düşüş göstermesi, 

• İletişim internet üzerinden olacağı için karar alma süreçleri daha 

hızlı bir şekilde yapılma olanağı sağlanmıştır, 

• Dış kaynak kullanımına daha kolay olanak sağlaması çünkü farklı 

ülkelerden çalışanlarla daha rahat iletişime geçilmesi ve iş 

faaliyetleri sürecine dâhil olması daha kolay olmaktadır, 

• Çalışanın motivasyonu ve verimliliğinin ön planda tutulması 

olarak gösterilebilir. 
 

3.  İNTERNET TABANLI YÖNELTME FONKSİYONLARI 

İnternet tabanlı yönetim kavramı altında yer alan internet tabanlı 

yöneltme sistemi çalışan odaklı bir yaklaşım olduğu için çalışanların 

performansları üzerindeki etkileri önemli bir yere sahiptir. Çalışanların 

mutluluğu performans ve verimli olmalarına etki edeceği için iş tatminleri 
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birincil etken olmaktadır. Çalışanların iş tatminlerini geliştirebilmek için 

motivasyon, iletişim, örgütsel güven ve liderlik kavramları ön plana 

çıkmaktadır. 

Örgütsel destek algısı çalışanların örgütlerinin onların gelişmelerine 

katkıda bulunduğunu ve değer verdiğine düşündüğüne inanma dereceleri 

olarak tanımlanmıştır (Robbins ve Judge, 2017). Bu kapsamda 

değerlendirildiği zaman çalışanlar örgütlerinden destek görmek isterler ve bu 

durum onların çalışma isteklerine ve iş tatminine katkı sağlayacaktır. Ayrıca 

çalışanların işe tutulması da yine çalışanların performanslarına ve 

etkinliklerine etki etmektedir. Çalışanların işe tutulmasını Robbins ve Judge 

bireyin yaptığı işe olan bağlılığı işten memnuniyeti ve işten duyduğu coşku 

olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramlar incelendiği zaman işletmelerin 

çalışanlarını memnun etmesi için yapması gereken yenilikler ve değişimler 

bulunmaktadır. İnternet tabanlı yönetim kavramında çalışanların performansı 

ve mutluluğu için belirlenen fonksiyonlar aşağıda belirtildiği gibi 

değerlendirilmektedir: 
 

• Liderlik, 

• İletişim, 

• Örgütsel güven, 

• Motivasyon. 
 

İnternet tabanlı yönetim sürecinde çalışanlarla birebir ilgilenme 

mümkün olmadığı için bazı çıkabilecek problemlerin önüne geçilmesi 

gerekmektedir. Çoğu departmanın işleri sanal ortamda gerçekleşeceği için 

çalışanları kontrol etmek ve tatmin etmek kolay olmayacaktır bu sebeple 

internet tabanlı yönetimde açıklanacak olan fonksiyonlara dikkat edilip 

sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 

3.1.  İnternet Tabanlı Yöneltme ve Liderlik Fonksiyonu 

Liderlik, bir hedefe ulaşmak için başkalarının çabalarını en üst düzeye 

çıkaran bir sosyal etki sürecidir. Bu tanımın temel unsurları arasında liderlik, 

otorite veya güçten değil, sosyal etkiden oluşan bir süreç olduğu ve bir hedef 

için çabayı en üst düzeye çıkarmak olduğunu ifade etmektedir. 

Liderlik kavramı değişen iç ve dış faktörlerine uyum sağlamada 

önemli bir husus olmaktadır. Bu uyuma öncelik etmek ve örgütü 

yönetebilmek bir liderin görevi olmaktadır. Günümüzde meydana gelen 

Covid-19 pandemisiyle birçok alanda değişimler meydana gelmiştir. Bu 

değişimlere ayak uydurabilmek için liderlerin davranışları ön planda 
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olmaktadır. İnternet tabanlı yönetim kapsamında değerlendirildiğinde 

liderlerin, birleştirici lider olmaları gerekmektedir. Birleştirici liderlik sanal 

ekiplerin başarısında, takımın birlikteliğinde ön plana çıkmaktadır. Birleştirici 

liderler çalıştığı ekibi ve iş dünyası ile her koşulda bağlantıda kalabilen 

liderlerdir. Ekipte bulunan her bireyle iletişimde kalıp ruh ve beden 

sağlıklarını takip ederek, ekibin bir arada tutan, istikrarlı bir şekilde başarıya 

ulaşmalarını sağlayan liderlik özelliğidir. Bağlantıda kalmanın en önemli yolu 

birleştirici liderin bu yapılması gerekenleri istediği için yapmış olmasıdır. 

İnternet tabanlı yönetimde belirtilen aynı fiziksel ortamda 

bulunmadan çalışma koşullarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için 

liderlerin yeniliklere ayak uydurmaları gerekmektedir. Bu bağlamda ekip 

içinde ve iş arkadaşları ile iletişim kurmak için her türlü teknolojik araçtan 

yararlanması gerekmektedir. İnternet tabanlı teknolojik uygulamaları 

kullanmak verimlilik ve işten alınan keyfin artmasına neden olmaktadır. 

Covid-19 pandemisiyle birlikte uzaktan çalışma ön plana çıkmış 

bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışanlar motivasyon, refah ve performans 

açısından düşüşe geçebilmektedirler. İnternet tabanlı yönetim kavramı 

açısından düşünüldüğü zaman uzaktan çalışmalar ve sanal ortamda işlerin 

gerçekleşmesi ön plandadır. Bunu yaparken performansı artırmak için 

motivasyon kavramı da önemli bir husustur ve bu noktada liderlere ihtiyaç 

olmaktadır. Liderler bu durumda çalışanlarına ilgili olmaları gerekmektedir. 

Bundan dolayı çalışanların bakış açılarını dinlemek için zaman ayırılması 

gerekmektedir. Çalışanlara sadece üretkenliklerini değil mutluluklarını da 

önemsendiği belirtilmelidir. Her bir çalışma grubunun takdir edilmesi ve biz 

algısı oluşturulması iletişimi güçlendirmekte ve motivasyonu artırmaktadır. 

Bir diğer gerekli olan unsur ise yetkinliktir. Araştırmalar çalışanları erişebilir 

tutmanın performansı artırdığını ifade etmektedir. Bunun için çalışanlara yetki 

verilmesi ve fikirlerinin önemli olduğu vurgulanması gerekmektedir. Bütün 

bunları özellikle sanal ortamda motivasyonu artırmak için önemlidir. 

İnternet tabanlı yönetim uygulamasında yöneticilerin ayrıca 

çalışanlarının sosyalleşmesini sağlamaları gerekmektedir. Bu durum ortam 

değiştiren çalışanlar için önemli bir unsurdur. Bu sebeple çalışanlarla toplantı 

yapılırken bir haftanın genel olarak nasıl geçtiğinin sorulmasıyla iş dışı 

sosyalleşmeye olanak sağlamaktadır. Ayrıca çalışanlarla birlikte sanal ofis 

partileri yapılabilmektedir. Toplantıya her çalışanın kendi yemekleriyle 

katılımı gerçekleştirilebilir ve uygun sohbet ortamı sağlanabilir. Bu durumun 

yalnızlığı azalttığını ve aitlik hissini güçlendirdiği deneyimli yöneticiler 

tarafından ortaya konmuştur. 
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3.2.  İnternet Tabanlı Yöneltme ve İletişim Fonksiyonu 

Bilgi toplumu ve küreselleşme nedeniyle oluşan rekabet ortamının 

oluşması ve gelişmesinde rolü olan bilişim teknolojileri ve buna dayanan 

iletişim teknolojileri bireylerin günlük yaşamında ve işletmelerin yönetim ve 

organizasyonu üzerinde büyük değişimlere neden olmaktadır. İletişim 

yalnızca yöneticinin değil bir bütün olarak işletmenin başarısını etkileyen 

önemli bir süreçtir. İşletmelerde çalışanların tümü iletişim sürecini kullandığı 

gibi işletmelerde dış çevresiyle iletişim sürecini kurarak iletişim kurmaktadır 

(Koçel, 2018). Böylece iç ve dış çevre analizlerinde ve buna bağlı olarak 

geliştirilecek strateji ve planlamalarda iletişimin katkısı göz ardı edilemeyecek 

düzeydedir. 

İletişim işletme için normal zamanlarda olduğu kadar kriz 

dönemlerinde de oldukça önemli bir kavramdır. Kriz yönetim ekibi ne kadar 

iyi olursa olsun, kriz yönetim planı ne denli düzenli olursa olsun, kriz anında 

mesajların iletilmemesi durumunda başarısızlık kaçınılmaz olmaktadır (Akdağ 

ve Taşdemir, 2006). İletişim olmadan herhangi bir işin etkili ve sağlıklı bir 

şekilde yürütülmesi mümkün olmamaktadır. İnsanları motive etme, 

sorumluluk verme, düzenleme, sorun çözme ve bilgi toplama becerileri 

başkalarıyla iletişim kurma yeteneğiyle doğrudan bağlantılıdır. Etkili iletişim, 

kişide bulunan bütün yetenekleri sonuna kadar kullanmaya imkân 

tanımaktadır (Roebuck, 2000). 

Krizlerde iletişimin etkili bir şekilde sağlanabilmesi için önemli 

noktalardan birisi de kriz iletişim takımının kurulmasıdır. Krize yönelik 

bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin etkili bir şekilde yayılması 

gerekmektedir. Krizi yaşayan kurumlar, krizin gerçeğiyle ilgili bilgilere en 

doğru ve çabuk bir şekilde ulaşmalı ve bu bilgileri hedef kitlenin 

anlayabileceği bir şekilde yayılmalıdır. Bilgilerin toplanması ve 

yayılmasından kriz iletişim takımı sorumlu olmaktadır. Ayrıca kriz iletişim 

takımı, genişliğine göre güvenlik, operasyon, pazarlama, insan kaynakları gibi 

tamamlayıcı üyeleri de içerebilmektedir. 

Çalışanların kriz sonrasında oluşan yeni uygulamalara uyum 

sağlayabilmesi için sistemin doğru temeller üzerine kurulması gerekmektedir. 

Çalışanlar işleyişte bozulmalar görmedikçe bir yandan kuruma olan güvenleri 

de artacak ve performanslarında bir azalma olmayacaktır. Bu sebeple 

iletişimin çok doğru bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir. Yüz yüze iletişim 

internet tabanlı yönetim uygulamasında mümkün olmadığı için daha da dikkat 

edilmesi gereken bir fonksiyondur. Her bir çalışanın objektif bir iletişim 

kanalının olduğunu görmesi ve inanması için etik kodlar belirlenip bu kodlara 
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göre iletişimin devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca bu noktada üst yönetimin 

daha büyük bir sorumluluğu olmaktadır. Bu şekilde örgüt kültürü de 

korunabilmektedir. Çalışanlar doğru bilgilendirilirse ve üst yönetim de bu 

durumun önemini kavradığı zaman internet tabanlı yönetimdeki iletişim farklı 

olumsuz durumlara neden olmayacaktır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer 

nokta ise planlamaların kısa vadeli olması ve sık takip edilme gerekliliğidir. 

Bunun sebebi tamamen sanal ortamda çalışma olduğu için, hataları en aza 

indirmek ve çıkabilecek yeni krizlerin önüne erken geçebilmektir. İletişim 

çizelgesinin oluşturulması çıkabilecek karmaşıkları gidermek için 

yapılmalıdır. Hangi çalışanın, kiminle, ne durumlarda, hangi kanalla iletişim 

kuracağının belirlenmesi gerekmektedir. İletişim kanallarında oluşabilecek 

teknik hatanın giderilmesi için teknik ekibin olması ve kısa sürede ulaşılabilir 

olmaları işlerin aksamaması için önemli bir unsurdur. 

3.3.  İnternet Tabanlı Yöneltme ve Örgütsel Güven Fonksiyonu 

Örgütsel güvenin oluşması için örgüt içerisindeki herkesin katılımı 

sağlanmalıdır. Bu ortamın sağlanabilmesi için en önemli etken yönetim 

kadrosunun tavır ve tutumları olmaktadır. İlişkilerin derinliği, rol ve 

sorumlulukların anlaşılması ve çalışanlarda işi yapabilme konusundaki 

yeterlilik örgütün güvenilir bir kültüre sahip olmasını sağlayan önemli 

unsurlar arasında yer almaktadır (Cufaude, 1999). Bütün bunları 

sağlayabilmek için üst yönetimin rol ve sorumlulukları net bir şekilde 

belirlemesi, çalışanların yeteneklerini geliştirebilmesi için çalışmalar yapması 

gerekmektedir. Ayrıca çalışanlarında çalışma arkadaşlarına ve yönetime 

güven duymayı öncelik olarak görmesi gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle 

örgütsel güvenin oluşması için yapılması gerekenler arasında örgüt içerisinde 

kural ve düzenlemelerin olması, örgüt içerisinde sağlam bir iletişim yapısının 

olması, örgüt yönetimi açısından yetki devir ve karar almada katılımın 

sağlanması ve kişilerin yeteneklerini artırabilmek için gerekli olan eğitim 

sistemlerinin oluşması bulunmaktadır (Asunakutlu, 2002). 

Örgütsel güvenin sağlanması için gerekli olan geçmiş tecrübelerde 

çalışanlar eski kurumlarında ya da çevresinde örgütsel güvenin etkilerini 

görmesi sonucu çalışma ortamına bu durumu yansıtmaktadırlar. Kişiler daha 

önce olumlu ya da olumsuz gördüğü davranışları yansıtmaktadırlar. Ayrıca 

kişilerin yeteneklerinin gelişmiş olması da kurumun çalışana olan güvenini 

artırarak çalışanın kişisel performansını ve kuruma olan güvenini 

etkilemektedir. Aynı şekilde kurumun açık, adil ve dürüst olması da çalışanın 

motivasyonunu artırarak güven duymasına neden olmaktadır. İşletmenin 
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çalışanları için yaptığı motivasyon çalışmaları, yeteneklerini artırabilmek için 

sunduğu imkanlar sayesinde de kuruma olan güven ve inanç artmaktadır. 

Örgütsel güvenin nedenlerinden bir diğeri ise örgütün yenilikçi ve 

destekleyici olmasıdır. İşletmeler çalışanlarının gelişmeleri için 

desteklediğinde ve çalışanlarla arasında iletişime önem verip bağ kurduğu 

sürece hem örgüt kültürünü geliştirir ve çalışanlar böyle bir örgütte 

çalışmaktan memnun olmakla birlikte güvenleri artmaktadır. Bunların 

olumsuz yaklaşımları ise beklenildiği gibi çalışanın örgüte olan güvenini 

azaltmaktadır. Bütün bu süreçleri işletmeler sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünde 

ise işletmeye olan bağlılık artmaktadır. Ayrıca çalışanlar işletmeye güvendiği 

içinde devamsızlık ya da işten ayrılma eğiliminde bulunmayacaktır bu 

durumda işletmenin maliyetine olumlu bir katkı sağlayacaktır. Örgütsel 

güveni sağlamış olan işletmelerde değişime direnç seviyesi az olduğu için 

çalışanlar işletme için yenilikçi çözüm önerileriyle işletmeyi öne geçirmek 

için projeler üretmektedirler. Ayrıca güven sayesinde çalışanları adaletli 

performans ölçümüne inandıkları için üzerlerinde baskı ve stres hissetmeyip 

çalışanların verimliliği artmakla beraber örgütsel vatandaşlık davranışı 

eğiliminde olmaktadırlar. Bütün bunlar aynı şekilde işletmenin küresel 

pazarda rekabet üstünlüğü sağlamada etkili faktörler arasında yer almaktadır. 

Buradan yola çıkarak örgütsel güvenin bir işletme için önemi çok büyüktür 

çıkarımı yapılabilmektedir. 

İnternet tabanlı yönetimin getirdiği sanal ortamların çalışanlar için 

bazı dezavantajları olabilmektedir. Bu durum daha çok çalışanların işletmeye 

olan güveniyle alakalı olmaktadır. Çalışanlar sanal toplantılardan sonra 

müdürlerinin asıl toplantı dışında başka bir toplantı ya da yazışma 

yapabileceklerini, grubun kararları dışında yeni bir karar alabileceğini ve 

meslektaşları hakkında uygunsuz yorum yapabileceğinden şüphe 

duyabilmektedirler. Bu durum da örgütsel güveni olumsuz etkilemektedir. 

İşletmeye ve yöneticiye olan güven azalmaktadır. 

3.4. İnternet Tabanlı Yöneltme ve Motivasyon Fonksiyonu 

Literatür incelendiğinde motivasyonun sağlanması kişinin 

performansına etki ettiği görülmüştür. Performansı artan çalışanlar işletmenin 

hedefleri içinde gerekli olan yeteneklerini geliştirip büyük katkıda 

bulunmaktadırlar. Dolayısıyla performans değerlendirmesi önemli bir unsur 

olmaktadır. Performans değerlendirme sayesinde örgüt içerisindeki 

çalışanların eksik kaldığı noktalar belirlenebilir, böylece eksik yönleri 

giderebilmek için çalışmalar yapılarak performans geliştirilebilir. 
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İnternet tabanlı yönetim kavramı kapsamında motivasyon süreçleri 

değişkenlik göstermektedir. Yüz yüze yapılan iletişimden kaynaklı artan 

sosyal ilişkiler ve bu durumun sağladığı motivasyon yön değiştirmek zorunda 

kalmaktadır. Aynı çalışma ortamında olmak, iletişim, liderlik, çalışma 

koşulları değiştiği için internet tabanlı yönetimde kullanılacak motivasyon 

kaynakları da değişiklik göstermektedir ancak bazı motivasyon araçları aynı 

kalmaktadır. 

İnternet tabanlı yönetim ve klasik motivasyon kaynaklarında 

ekonomik araçlar her iki durumda da geçerliliğini korumaktadır. Çünkü adil 

ücret ve performans değerlemeleri aynı kalmak zorundadır ve bu durum 

değişiklik göstermez. Yönetimsel olarak gerçekleştirilen çalışma koşulları ve 

fiziki molalar yerini sanal çalışma ortamı ve sanal ofis partilerine bırakmıştır. 

Sanal çalışma ortamları teknoloji ve internet tabanlı uygulamalar sayesinde 

gerçekleşmektedir. Bunun için kullanılan işletmelerin kendi uygulamaları 

dışında Skype, Zoom ve Whatsapp uygulamaları kullanılabilmektedir. 

Çalışma ortamlarında verilen yemek ya da çay molalarında çalışanlar 

sosyalleşme imkânı bulup iş dışı sohbet etme imkânı varken internet tabanlı 

yönetimde bunun yerine sanal ofis partileri yapılarak iş dışı sosyalleşme 

biçimi değişiklik göstermektedir. Bir diğer nokta ise yüz yüze iletişimle 

duygular daha çabuk karşı tarafa geçmektedir ve empati yapabilme ihtimali 

daha yüksek olmaktadır. İnternet tabanlı yönetim kapsamında benimsenen 

sanal iletişimde ise dikkat edilmesi gereken unsur teknolojik alt yapının 

sağlıklı ilerlemesiyle iletişimde kopukluk yaşanmamasıdır. Ayrıca birden 

fazla uygulama kullanılabilir acil durumlar için mesajlaşma uygulamasıyla 

genel toplantılar için kullanılacak platform farklılaştırabilir ve bunun için de 

çalışanlara iletişim çizelgesi verilmeli ve kime nasıl ulaşılacağı kimin hangi 

konuda yetkilendirildiği paylaşılıp işleyişin aksaması engellenebilir.  

Günümüzde mücadele edilen covid-19 pandemisinin yol açtığı krizle 

birçok soruna neden olmakla beraber insanların psikolojisinde de önemli 

etkileri olmaktadır. Özellikle çalışanlar belirsizlikten kaynaklı olarak işten 

çıkarılma endişesiyle stres altında hissetmektedirler. Bu durum kendilerini işe 

verme de problem teşkil etmekte ve performanslarını etkilemektedir. 

Çalışanlar belirsizlikle başa çıkmakta zorlandığı için bu durum kişilerde 

depresyona, kompulsif bozukluklara neden olabilmektedir. İşletmeler uzman 

psikolog ve psikiyatrilerle iletişime geçip çalışanlarıyla uzmanları sanal 

ortamda birebir görüşme imkânı sağlayabilirler. Böylece çalışanlar kendilerini 
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yalnız hissetmeyerek işletmenin arkalarında olduğunu bilerek kuruma 

bağlılıkları artmakla beraber motivasyonları da artış göstermektedir.  

Güncel olarak yapılan araştırmalarda gösteriyor ki internet tabanlı 

yönetim kapsamında çalışanların motivasyonlarını artırmak ve işleyişi düzgün 

tutmak verimlilik ve performansa olumlu etkisi olmaktadır. Yeni 

uygulamalardan kaynaklanan değişimin avantajı olabileceği ortaya 

konmuştur. 

4.  PANDEMİ SÜRECİNDE İNTERNET TABANLI YÖNETİM 

MODELİ 

Pandemi sürecinde internet tabanlı yönetim anlayışı benimseyerek 

uygulamaya alan işletme sayısı oldukça fazladır. İnternet tabanlı yönetim 

anlayışına geçen işletmelerin birçoğu ise yüksek çalışanlara sahip 

işletmelerdir. Pandemi sürecinde birçok işletme zorluklarla karşılaşmış olup 

uzaktan çalışma sistemine geçmiştir. Bu işletmelerde pandemi öncesinde 

haftada bir ya da ayda bir uygulanan internet tabanlı yönetim sistemi kriz 

sayesinde sürekli hale gelmiştir.  

İnternet tabanlı yönetim sisteminde işletmeler çalışanlarına 

odaklanmışlardır. Bu sebeple evde yalnız yaşayan çalışanlarını da hesaba 

katarak dijital ortamda bir araya gelip konser etkinliği düzenleyerek 

çalışanlarını yalnız hissettirmemeye özen göstermişlerdir. Ayrıca evden 

çalışmanın hareketsizliği artırdığı için sabahları mesai saati içerisinde iki 

saatlik yoga etkinlikleri düzenlemişlerdir. Bu belirsizlik dönemlerinde birçok 

insan psikolojik sorunlar yaşamaktadır. İncelenen işletmeler bu durumun 

çalışanlarını etkilememesi için online psikolojik seminerler düzenleyerek 

çalışan mutluluğuna önem vermişlerdir. Ayrıca aileleri şehir dışında olan 

çalışanları için o bölgede çalışan diğer çalışanları koordine ederek 

çalışanlarının ailelerine de destekte bulunmalarına olanak sağlamışlardır. 

Bütün bu uygulamalar internet tabanlı yönetim kavramı içerisinde 

değerlendirildiğinde işletmelerin birçoğu bu süreci çalışan odaklı 

değerlendirip çalışanların motivasyonlarını artırmak için çalışmalar 

gerçekleştirmekle beraber çalışanlarının güvenini kazanmak ya da korumak 

içinde adım atmıştır.  

Pandemi döneminde bazı işletmeler çalışanların ve ailelerinin 

sağlığının önemli olduğunu belirterek performans beklemediklerini 

açıklamışlardır. Bu sebeple çalışanlarını saha çalışmasından geri çeken 

işletmeler olmuştur. Bu süreçte işten çıkarma yapılmayacağı da kanuni bir 

zorunluluk olmadan önce birçok işletme tarafından duyurulmuştur. 
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Bazı işletmeler internet tabanlı yönetim kapsamında toplantıları 

evlerden gerçekleştirilmesinin yanı sıra çalışanlarının sağlıklarından endişe 

duydukları için bazı harcamaların artması sebebiyle maaş ödemelerini erken 

gerçekleştirmiştir. Evden çalışan kadınların çocukları da istemsiz şekilde 

toplantılara dahil olmak zorunda kalmışlardır. İşletmeler bu durumu problem 

etmemekle beraber diğer toplantılarda aile bireylerini de sorarak sohbet 

ortamı gerçekleştirmişlerdir. Bu süreçte evinin uygun bir odası bulunmayan 

çalışanların rahatlığı açısından masası, koltuğu olmayanlar için bu 

malzemelerin ofisten alınmasına izin verilmiştir. Evde yalnız kalan çalışanlar 

için de yemek firmaları araştırılmış ve günlük yemek ücretleri ödenmeye 

devam edilmiştir. Ayrıca sosyalleşmenin az olmasından kaynaklı olarak 

çalışanların aileleriyle birlikte katılabilecekleri sanal piknik organize 

etmişlerdir. Bu uygulamalar sayesinde çalışan bağlılığının önemini kavramış 

olup aradaki iletişimi güçlendirmeye dikkat etmişlerdir.  

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Küreselleşme etkisiyle birlikte artan etkileşimin, gelişim gibi 

faktörlerde olumlu etkisi olduğu gibi bazı durumlarda tehditlerin de hızlı 

yayılmasıyla birlikte olumsuz etkileri olabilmektedir. Günümüzde 

yaşadığımız Covid-19 pandemisi hızla yayılan tehdide en yakın 

örneklerdendir. Tarih boyunca dünya birçok salgınla uğraşmış olup 

günümüzde de yenileriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu salgınlar tehdit 

unsuru olmakla beraber tehditleri fırsata çevirmekte işletmelerin varlıklarını 

sürdürebilmek ve rekabet avantajlarını elde etmek için önemli bir noktadır. Bu 

süreçlerde sağlık açısından ve virüslerin yayılmasını engellemek için yeni iş 

modellerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun en önemli örneği ise bu çalışmada 

yer alan internet tabanlı yönetim kavramıdır.  

İnternet tabanlı yönetim kavramına göre çalışanlar uzaktan ya da 

esnek çalışma modelini seçerek iş hayatlarına devam etmelilerdir. Çalıştıkları 

kuruma hiç gitmeden tamamen evde ya da haftanın belirli günlerinde 

gidilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumun çalışan performansına ve 

verimliliğine olan etkisi göz önünde bulundurulunca, E-yönetim kavramının 

etkili ve verimli işleyebilmesi için bazı fonksiyonların düzenli işlemesi 

gerekmektedir. Bu fonksiyonlar liderlik, örgütsel güven, iletişim ve 

motivasyon fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonları etkin olarak kullanabilen 

işletmeler olabilecek diğer salgınlar ve farklı tehdit durumlarında da bu yeni 

modelle rekabet avantajlarını sürdürmekle beraber varlıklarını tehdit etme 

durumlarıyla karşı karşıya kalmayacaklardır. 
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Sonuç olarak krizler işletmeleri olumsuz etkilediği gibi olumlu da 

etkileyebilmekte ve iş modellerini değiştirebilmektedir. İşletmelerin normal 

sürecinden farklı olan bu durumda bazı uygulamalar hayata geçmiştir ancak 

bu uygulamaların düzenli ve sağlıklı ilerleyebilmesi, normal düzendeki 

rekabet avantajını ve performanslarını aynı şekilde devam ettirilmesi için bazı 

hususlara daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada da bu 

hususlar ele alınmış olup objektif bir perspektif sunularak ileride oluşabilecek 

yeni krizleri daha iyi yönetebilmek için yeni bakış açıları sunulmuştur. Diğer 

yandan geçici görülen internet tabanlı yönetim uygulamaları doğru bir şekilde 

yönetildiğinde, kalıcı bir iş modeli haline gelebileceği gibi işletmelerin 

maliyetlerini azaltması ve çalışanlara destek olup işveren markasına da katkı 

sağlayacağı ön görülmektedir. 
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GİRİŞ 

14 Mayıs 1950 seçimleriyle tek başına iktidara gelen Demokrat Parti, 

1954 ve 1957 seçimlerinden de zaferle çıkarak tek başına iktidarda kalmayı 

başardı. 1957 seçimlerinden sonra iktidar ve muhalefet ilişkileri giderek 

gerginleşen bir atmosferde seyretti. İsmet İnönü’nün muhalefete güç birliği 

yapması yönündeki çağrısı sonrasında muhalefet partileri ittifaklar 

oluşturmaya başlarken, DP ise Vatan Cephesi’ni kurarak bu ittifaklara karşı 

örgütlenme yoluna gitti. Söz konusu dönemde ülkeyi geri dönüşü olmayan bir 

yola sürükleyen son olay ise 18 Nisan’da Tahkikat Komisyonu’nun kurulması 

oldu. Siyasi atmosfer bu kadar gerginken Tahkikat Komisyonu’na geniş 

yetkiler tanıyan Salahiyetler Kanunu’nun 27 Nisan’da olaylı bir şekilde 

TBMM’de kabul edilmesinin ertesi günü İstanbul ve Ankara’da protestolar 

başladı. Sıkıyönetim ilanı ve alınan tüm tedbirlere rağmen protestolar kontrol 

altına alınamadı.2 Nihayetinde 27 Mayıs 1960 Cuma sabahı Ankara 

Radyosunda Alparslan Türkeş’in sesinden “Türk Silahlı Kuvvetleri 

memleketin idaresini eline almıştır” duyurusu ile askeri müdahale kamuoyuna 

açıklandı.3 DP’nin on yıllık iktidarı bu müdahale ile sona erdi. 

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin gerçekleştirilerek on yıl süren 

DP iktidarının sona erdirilmesinden sonra, darbe oluşumunun lideri kabul 

edilen Orgeneral Cemal Gürsel’in yeniden Ankara’ya davet edilmesi, 

müdahalenin hukuksal bir zemine oturtulması, devrik iktidar mensuplarının 

yargılanması ve ülke yönetiminin yeniden seçimler vasıtasıyla sivil siyaset 

mekanizmalarına devredilmesine kadar geçecek süre içerisinde bir tür ara 

rejim idaresi kurulması çalışmaları siyasal gündemin başlıca meselelerini 

teşkil etmiştir.4 

27 Mayıs darbesi yapıldıktan sonra askeri cunta tarafından “ülkenin 

çok tehlikeli bir uçurumdan son dakikada kurtarıldığı” şeklinde yoğun bir 

propaganda yapılmaya başlandı. Cunta, idareyi ele alır almaz DP iktidarını 

akıllara durgunluk veren suçlamalarla itham etmeye başladı. Müdahalenin 

sebepleriyle birlikte meşruiyetini de kamuoyuna anlatmak istiyordu. Askeri 

cuntanın iddiasına göre: Devrilen iktidar, İstanbul Bayezid Meydanı’nda 

hükümet aleyhine gösterilerde bulunmuş öğrencilerin arasından yüzlercesini 

 
2 İlyas Topçu, “İstanbul-Ankara Olayları Davası’nda Celal Bayar’ın Yargılanması,” Sosyal 

Bilimlerde Güncel Araştırmalar, İKSAD Yayınevi, Ankara, 2020, s. 370. 
3 Mustafa Arıkan, “27 Mayısa Damgasını Vuran Söz ve Beyanlar,” Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi, Sayı: 4, Konya, 1997, s. 305. 
4 Levent Börklüoğlu, “27 Mayıs Askeri Darbesi Sonrasında Ordu İçinde İktidar Mücadelesi: 

Milli Birlik Komitesi ve Silahlı Kuvvetler Birliği,” Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:1, Sayı:2, Aralık 2017, s. 17. 
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gizlice öldürmüş ve cesetlerini ya bilinmeyen yerlere gömmüş ya da Et-Balık 

Kurumu’nun kombinalarında kıyma şekline dönüştürerek hayvan yemi haline 

getirmişti.5 Bir diğer iddia, Harp Okulunun 1500 öğrencisini toptan imha 

etmenin hazırlıklarıydı. Üçüncü büyük iddia Kars ve Ardahan’ın Sovyet 

Rusya’ya satılmasıydı. Dördüncü iddia, DP iktidarının ülkede bir iç savaş 

çıkarmayı planlaması ve kendi adamlarını silahlandırmış olmasıydı. Beşincisi 

iddia ise devlet hazinesini soymuş olduklarıydı.6 “Bizzat Cemal Gürsel 

tarafından halka duyurulan bu iddialarla ilgili gazetelerde de sürekli haberler 

çıkmaktaydı. Cunta yönetimi idareyi ele aldıktan sonra bu korkunç iddiaları 

ispat etmek için araştırmalara başladı. Et-Balık Kurumunun buzdolaplarında 

ve gizli mezarlarda öldürülen öğrencilerin cesetleri arandı. Bu işte bilgi sahibi 

olabilecek kişilere işkenceler yapıldı. İç savaş için hazırlandığı öne sürülen 

silahlar ve sorumluları arandı. Bir taraftan da DP’lilerin bankalardaki 

paralarına ve özel kasalarına el konuldu.”7 

1. YÜKSEK SORUŞTURMA KURULU’NUN 

OLUŞTURULMASI 

27 Mayıs darbesinden sonra eski iktidar mensuplarını yargılama 

kararının alınmasında özellikle siyasî bir gereklilik vardı. Yargılama ile 

iktidarın suçlu olduğuna karar verilirken, müdahalenin meşruiyeti de tescil 

ettirilmiş olacaktı. Darbenin toplum nazarında kabul görmesi için, iktidar 

mensuplarının itibarının düşürülmesi gerekmekteydi. Bunun en uygun yolu da 

yargılama süreciydi. Yargılama, darbecilerin siyasî propaganda aracına 

dönüştürülecekti. Yargılamanın hukuki bir gerekliliği de vardı. Çünkü yasama 

dokunulmazlıkları ortadan kalkan iktidar mensupları için daha önce isnat 

edilen suçların karara bağlanması, suçun şahsileştirilmesi gerekmekteydi.8 

Milli Birlik Komitesi (MBK), 28 Mayıs 1960 tarihînde kurulan yeni 

hükümetle MBK arasındaki münasebetlerin hukuki yönden düzenlenmesi için, 

geçici anayasa hazırlamak üzere, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sıddık 

Sami Onar, Prof. Dr. Naci Şensoy, Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Prof. 

Dr. Hüseyin Nail Kubalı, Prof Dr. Ragıp Sarıca, Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya 

 
5 İstanbul-Ankara öğrenci olaylarıyla ilgili olarak bkz. İlyas Topçu, “İstanbul ve Ankara 

Olayları ve Demokrat Parti Hükümeti’nin Uygulamaları,” Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, (22), 2018. 
6 İlyas Topçu-Sema Akılmak Topçu, “Adnan Menderes’in Yargılanması ve İdamı,” Akademik 

Bakış Dergisi, Sayı: 61, 2017, s. 66. 
7 Rıfkı Salim Burçak, On Yılın Anıları (1950-1960), Ankara, Nurol Matbaacılık, 1998, s. 783-
784. 
8 Mustafa Arıkan “27 Mayıs Anayasayı İhlâl Davası İddianamesi Üzerine Bazı Tespit ve 

Düşünceler,” Türkler Ansiklopedisi, 17. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 74.  
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ve Doç. Dr. İsmet Giritli’den oluşan heyete geçici bir anayasa hazırlattı. 

Komisyon başkanlığını Sıddık Sami Onar yaptı.9 Komisyonun çalışmaları 

neticesinde “1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun Bazı 

Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanun” adıyla, 12 Haziran 

1960 tarihinde 1 numaralı kanun yayınlandı.10 Kanunun birinci bölümündeki 

genel hükümler kısmında:  

“İktidar partisi idarecileri tarafından Anayasa’nın çiğnenmesi, Türk 

Milletinin bütün fert ve insanlık hak ve hürriyetlerinin ve 

masumiyetlerinin ortadan kaldırılması, muhalefet murakabesi işlemez 

hale getirilerek tek parti diktatoryası kurulması suretiyle TBMM fiilen 

bir parti gurubu durumuna düşürülmüş ve meşruluğunu kaybetmiştir. 

Ordu Dahili Hizmet Kanunu’nun 34. Maddesi ile ‘Türk yurdunu ve 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyetini 

kollamak ve korumak’ vazifesi kendisine verilmiş olan Türk Ordusu, 

vatandaşı birbirine düşürmek suretiyle Türk Vatanını ve millî varlığı 

tehlikeye koymuş olan eski iktidara karşı bu mukaddes kanuni 

vazifesini yerine getirmek ve hukuk devletini yeniden kurmak için, 

Türk milleti adına harekete geçerek, milleti temsil vasfını kaybetmiş 

olan meclisi dağıtıp iktidarı, geçici olarak, Millî Birlik Komitesi’ne 

emanet etmiştir” deniliyordu.11 

Kanunda Millî Birlik Komitesi, demokratik usullere uygun olarak 

yeni anayasa ve seçim kanununun kabul edilip buna göre en kısa zamanda 

yapılacak genel seçimlerle yeniden kurulacak olan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne iktidarı devredeceği tarihe kadar Türk milleti adına hâkimiyet 

hakkını kullanacağını belirtilmekteydi. Ayrıca, TBMM’nin Teşkilâtı Esasiye 

Kanunu’na göre sahip olduğu bütün hak ve yetkilerin bu süre zarfında 

MBK’ya ait olduğu da ilan ediliyordu.12 

Kanunun birinci bölümü sekiz maddeden oluşuyordu. 6. Madde 

Yüksek Soruşturma Kurulu ile alakalıydı: 

“Madde 6: Sakıt Reisicumhur ile Başvekil ve Vekilleri ve eski iktidar 

mebuslarını ve bunların suçlarına iştirak edenleri yargılamak üzere 

bir “Yüksek Adalet Divanı” kurulur. 

 
9 Çavdar, Türkiye‘nin Demokrasi Tarihi (1839-1950), s. 95. 
10 Suna Kili-A. Şeref Güzübüyük, Türk Anayasa Metinleri (Senedi İttifaktan Günümüze), 

Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1985, s. 137. 
11 Resmi Gazete, “1924 Tarih Ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Bazı Hükümlerinin 
Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanun” 14 Haziran 1960, 

Sayı: 10525. 
12 Resmi Gazete, 14 Haziran 1960. 
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Yüksek Adalet Divanı, adlî, idari ve askerî kazaya mensup hâkimler 

arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Millî Birlik 

Komitesince seçilecek bir başkan, sekiz asli ve altı yedek üyeden 

kurulur. Sanıkların sorumluluklarını araştırmak ve haklarında son 

tahkikat açılarak Yüksek Adalet Divanına verilmeleri gerekip 

gerekmediğine karar vermek üzere bir “Yüksek Soruşturma Kurulu” 

teşkil olunur.  

Yüksek Soruşturma Kurulu, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Millî 

Birlik Komitesince seçilecek bir başkan ile otuz üyeden kurulur, bu 

kurulun teşkilâtı ve çalışma usulü özel kanunla belirtilir.13 Yüksek 

Adalet Divanının başsavcısı ile beş yardımcısı, Yüksek Soruşturma 

Kurulu başkan ve üyeleri arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi ile 

Milli Birlik Komitesince tayin edilir. Yüksek Adalet Divanının 

kararları kesindir; ancak idam kararlarının infazı, kararın Millî 

Birlik Komitesince tasdikine bağlıdır…  

Yargılanmaları, 1924 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununa göre, Divan 

Âliye ait bulunan şahıslar hakkında soruşturma ve yargılama yetkisi 

dahi Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından 

kullanılır.”14 

16 Haziran tarihli ve 3 numaralı Geçici Kanun ile YAD ve YSK’nin 

nasıl işleyecekleri, MBK’nin 16 sayılı kararı ile de divan üyeleri tespit edildi. 

Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Başkanı Salim Başol YAD başkanlığına, YSK 

üyesi Ömer Altay Egesel de başsavcılığa getirildi. Bu yargı organları, bir 

ihtilâl komitesi ve onun “ihtilâlci kanunu” ile ortaya çıkmıştır. Ölüm 

cezalarının tasdik ve infaz yetkisinin ihtilâl komitesinde olması, bu organların 

bir “ihtilâl mahkemesi” olduklarını ortaya koyar. YAD’ın teşekkül şeklinin 

 
13 Yüksek Soruşturma Kurulu Üyeleri’nin listesi şu şekildeydi: “Başkan: Celâlettin Kurelman 
(Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı), Üyeler: Orhan Akkaya (Yargıç Yüzbaşı), Fahri Ar (Savcı), 

Ahmet Bayrak (Maliye Hesap Uzmanı), Semih Belen (Yargıç Üsteğmen), Naci Benli (Yargıtay 

Üyesi), Hakkı Kâmil Beşe (Vakıflar Eski Genel Müdürü), F. Siret Değermen (İstanbul 5. Asliye 

Hukuk Yargıcı), Haydar Demiraslan (Yargıç Yarbay), Altay Egesel (İzmir Cumhuriyet Savcısı), 
Mazhar Hiçşaşmaz (Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi), Sırrı Kalayoğlu (Yargıtay 

Üyesi), Mustafa Karaoğlu (Ankara Yargıcı), Ziya Kayla (Maliye Teftiş Heyetinden), Niyazi 

Kırdar (Emet Cumhuriyet Savcısı), Fahrettin Kıyak (Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı), Kâzım 

Kiziroğlu (Yargıtay Üyesi), Hikmet Kümbetlioğlu (Danıştay Üyesi), Turgut Lüleci (Yargıç 
Yüzbaşı), Orhan Ok (Yargıç Binbaşı), Turgut Cemal Özdöl (Yargıç Yüzbaşı), Fazlı Öztan 

(Yargıtay Üyesi), Fahrettin Öztürk (Yargıtay Raportörü), Mustafa Hayrettin Perk (Yargıtay 2. 

Hukuk Dairesi Başkam), İbrahim Senli (Danıştay 2. Daire Başkanı), Cebbar Şenel (Cumhuriyet 

Başsavcı Yardımcısı), Süleyman Taşer (Yargıç Binbaşı), Vecihi Tönük (Danıştay Üyesi), Fehmi 
Tüzün (Yargıtay Üyesi), Avni Yurtsever (İstanbul Vilâyeti Hukuk Müşaviri) ve Adil Yücefer 

(Hesap Uzmanları Kurulundan).” Resmi Gazete, 1 Temmuz 1960, Sayı: 10540. 
14 Resmi Gazete, 14 Haziran 1960. 
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İnsan Hakları Beyannamesi ve Anayasa’nın öngördüğü “tabii hakim” ilkesine 

uymadığı ise bir gerçektir. Çünkü YSK üyeleri seçimle değil, tayin ile 

belirlenmişlerdir. Kurul üyelerinin tespitinde hakim veya savcı olmaları şartı 

aranmamıştır. Kurul başkanı da MBK tarafından tespit edilmiştir. Divan 

başsavcısı ile yardımcıları YSK üyeleri arasından, YAD başkanı da yine 

MBK tarafından tayin edilmişlerdir.15 

Yüksek Adalet Divanı üyeleri genellikle emre itaat edecek ve eski 

iktidara kişisel nedenlerle kin besleyecek kişiler arasından seçildi. Örneğin 

1952 yılında Kütahya’da hakim iken “Menderes’i elimle asarım” demesiyle 

tanınmış Vasfi Göksun divan üyeliğine seçilmişti. Bir diğeri, darbeyi izleyen 

günlerde Harp Okulu’nda tutuklu DP’lilerin bulunduğu gazinoya gelerek 

hakaretlerde bulunan Hakim General Rıza Tunç’tu. Yargıtay Başsavcılığına 

getirilmek için girişimlerde bulunan fakat iki defa girişimi neticesiz kalan, bu 

nedenle Menderes’e kin besleyen Salim Başol divan başkanlığına getirildi. 

Ömer Altay Egesel ise 1954 yılında DP’den milletvekili adayı olmak istemiş 

fakat yapılmamıştı. Egesel’in yargılamalardaki sert tutumunun arkasında 

DP’li yöneticilere duyduğu öfke bundan ileri geliyordu.16 

Yassıada mahkemeleri, darbe sonrası oluşturulan bir makam olan 

Yüksek Adalet Divanı’nca kuruldu. Yassıada Mahkemeleri’nde toplam 592 

sanık 19 ayrı davadan yargılandı. DP’lilerin işledikleri suçlar, genellikle 

anayasayı ihlal ve yolsuzluk başlıkları altında toplanıyordu. Duruşmalara, 

Yüksek Soruşturma Kurulu’nun anayasanın ihlal edilmesiyle ilgili raporları 

geç hazırlaması üzerine, Menderes‘in yargılandığı “Bebek” ve Bayar’ın 

yargılandığı “Köpek” davalarıyla başlandı. Ardından “Anayasa İhlali” ve “6–

7 Eylül olayları” başlığını taşıyan davalar ile yolsuzlukla ilgili davaların 

görülmesine geçildi. 17 Yassıada Mahkemelerinde Demokrat Partililer; 

“Köpek Davası,” “6-7 Eylül Olayları Davası,” “Bebek Davası,” “Vinileks 

Şirketi Davası,” “Dolandırıcılık Davası,” “Arsa Davası,” “Ali İpar Davası,” 

“Değirmen Davası,” “Barbara Davası,” “Örtülü Ödenek Davası,” “Radyo 

Davası,” “Topkapı Olayları Davası,” “Çanakkale Olayları Davası,” “Kayseri 

Olayı Davası,” “Demokrat İzmir Davası,” “Üniversite Olayları Davası,” 

“İstimlak Davası,” “Vatan Cephesi Davası” ve “Anayasanın İhlali 

 
15 Mustafa Arıkan “27 Mayıs Anayasayı İhlâl Davası İddianamesi Üzerine Bazı Tespit ve 

Düşünceler,” Türkler Ansiklopedisi, 17. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 75.  
16 Refik Koraltan, Tek Parti Devrinden 27 Mayıs İhtilali’ne Demokratlar, DP’nin Kurucusu 
Anlatıyor, Zeynep Berktaş (Ed.), İstanbul, Timaş Yayınları, 2013, s. 215. 
17 Stratejik Düşünce Enstitüsü, 50. Yıldönümünde 27 Mayıs’ı Hatırl(t)mak, Ankara, 2010, s. 

12-13. 
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Davası”ndan yargılandılar.18 “18 dava için yapılan 202 celsede 701 sanığın 

yargılandığı, 228 idamın talep edildiği, 1.068 şahidin dinlendiği ve 150.000 

vatandaşın takip ettiği yargılamalar 203 gün sürdü.”19  
 

2. Yüksek Soruşturma Kurulu Tutanaklarında Görevi Kötüye 

Kullanma Davası 

Yüksek Soruşturma Kurulu, 12 Haziran 1960’ta çıkartılan kanunun 6. 

Maddesine göre sanıkların sorumluluklarını araştırmak ve haklarında son 

tahkikat açılarak Yüksek Adalet Divanı’na verilmeleri gerekip gerekmediğine 

karar vermek üzere oluşturulmuştu. 

YSK kayıtlarına göre Batman’da kurulması 27 Eylül 1954’te devlet 

programına alınmış çimento fabrikasının inşasından vazgeçilip particilik 

mülahazaları sebebiyle ve siyasi tesir ve nüfuz kullanılarak Çanakkale’de 

beyaz çimento istihsal edecek bir fabrikanın kurulması yoluna gidilerek, 

Batman’da kurulması düşünülen fabrika için Almanya’dan getirtilmiş olup 

Mersin’de bekletilen makinaların Çanakkale’ye nakli suretiyle şirketin ve 

dolayısıyla hazinenin zarara uğratılmasından ötürü sorumluları hakkında 

Sanayi Bakanlığı soruşturma heyeti tarafından icra edilen tahkikata ait 

dosyanın 23 Eylül 1960 tarihinde YSK’na sevk edildiği belirtiliyordu.20 Bu 

doğrultuda, Çanakkale Çimento Fabrikası’nın tesisi neticesinde yapılan yolsuz 

yatırımdan dolayı vazifeyi memuriyeti kötüye kullanmak suçundan dava 

açıldığı görülmektedir.21 Bu davada Adnan Menderes, eski Sanayi Bakanı 

Samet Ağaoğlu, eski Sanayi Bakanı Sıtkı Yırcalı, eski Dışişleri Bakanı Fatin 

Rüştü Zorlu, 11. Dönem milletvekilleri Emin Kalafat ve Servet Sezgin; 

Türkiye Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi’nden eski Genel Müdür Burhan 

Ulutan, şirket İdare Meclisi Üyesi Hüseyin Polatkan, Selahaddin Akyol, Naci 

Şıkman ve Mithat Erçetin’in Yüksek Soruşturma Kurulu’na ifade verdikleri 

görülmektedir.22 

YSK tutanaklarına göre, Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi İdare 

Meclisi’nin 23 Ocak 1954 tarihinde aldığı kararla söz konusu tarihte 14 adet 

çimento fabrikası kurulması kararı alınmıştı. Bu fabrikalar arasından Van’da 

tesisi düşünülen fabrikanın iptidai madde ve hinterlant gibi faktörlere binaen 

Batman’a nakli 27 Eylül 1954 tarihinde kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda 29 

 
18 M. Serhan Yücel, Demokrat Parti, Ülke Kitapları,İstanbul, 2001, s. 163-164. 
19 Arıkan “27 Mayıs Anayasayı İhlâl Davası İddianamesi Üzerine Bazı Tespit ve Düşünceler,” 

s. 81. 
20 BCA.010.09.328.1013.2.9. 
21 BCA.010.09.328.1013.2.3. 
22 BCA.010.09.328.1013.2.8. 
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Eylül 1955 tarihinde fabrikanın inşaatına başlanan ve Alman Krupp 

fabrikasından sipariş edilen makineler doğruca Batman’a sevk edilerek 

fabrika inşaatı bitinceye kadar orada kalması düşünülmüştü. Fakat fabrika 

arazisi temininde yaşanan sorunlardan dolayı bu makineler Mersin 

Limanı’nda muhafaza altına alınmıştı.23 

Daha önceki yıllarda Çanakkale’de bir çimento fabrikası kurulmasına 

dair program sebebiyle uzmanlar tarafından tetkikler yapılarak, gerek enerji 

ve rantabilite ve gerekse sermaye temin edilememesi gibi sebeplerle bu 

fabrikanın Balıkesir’e nakline karar verilmişti. Halkın talepleri doğrultusunda 

5 Kasım 1956 tarihinde İşletmeler Bakanlığı’nın 05.11.1956 gün ve 4/1123 

sayılı emriyle Batman Çimento Fabrikası için getirilmiş olan Mersin 

Limanı’ndaki makinelerin Çanakkale’de kullanılması için görüş belirtilmiştir. 

Bu yazı Samet Ağaoğlu tarafından imza edilmişti. Bu emre istinaden yüksek 

jeoloji mühendisi Hikmet Dinçer ve yüksek kimya mühendisi Adnan Torgul’a 

yaptırılan çalışmalar neticesinde hazırlanan raporda, mevzunun çok esaslı bir 

tetkikata tabi tutularak, alınacak neticelere göre karara bağlanması gerektiği, 

şimdilik bu yatırımın fennen ve iktisaden uygun olmadığı şeklinde olumsuz 

kanaat ve görüş bildirmişlerdi. Durum bu şekilde olmasına rağmen, 1957 

milletvekili seçimleri arifesinde, hükümet makamlarından verilen şifahi emir 

gereğince, Çanakkale’de çimento fabrikası kurulması işi genel müdürlüğün 8 

Ağustos 1957 gün ve 24 sayılı yazısıyla idare meclisine sevk edilmişti.24 

Makinelerin 21 Ekim 1957’de temeli atılan Çanakkale’deki fabrikada 

kullanması hususunda hükümet ile Türkiye Çimento Sanayi TAŞ arasında 

anlaşmazlıklar çıktığı, şirketin makineleri Elazığ’a nakletmek istemesi 

üzerine25 hükümet kanadından Çanakkale’ye nakledilmesi hususunda baskı 

yapıldığı iddia ediliyordu. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Sanayii 

Bakanlığı 4 Haziran 1960 tarihinde Türkiye Çimento Sanayi TAŞ’nden 

yatırımların durumuna dair bilgi talep etti. Dört gün sonra dönüş yapılan 

 
23 BCA.010.09.328.1013.2.9. 
24 YSK kayıtlarına göre; “1957 seçimlerinde iktidarı kaybetme ihtimalinin kuvvetli olmasından 

dolayı, seçim zamanında Çanakkale’de de seçimleri kaybedeceğini düşünen mebusların 

çabalarıyla ve hatta şirket üzerindeki baskılarıyla, yapılmasına henüz karar verilmemiş, esasları 

ve planları hazırlanmamış ve etüt çalışmaları yapılmamış, fabrika sahası tespit edilmemiş, arsa 
satın alınmamış veya istimlak olmamış bulunmasına rağmen 21 Ekim 1957 tarihinde şahitlerin 

beyanına göre bir çukura harç konulmak suretiyle temel atma merasimi yapılmıştır. Temel atma 

merasiminin Fatin Rüştü Zorlu tarafından gerçekleştirildiği, valinin dahi bu işten haberdar 

olmadığı ve temel atıldığı gün durumu öğrendiği” ifade ediliyordu. BCA.010.09.328.1013.2.10. 
25 Türkiye Çimento Sanayi TAŞ’nin Elazığ’a nakletmek istemesinin sebebi ise, Elazığ 

civarında yapılacak olan barajların çimento ihtiyacını karşılamak düşüncesinden kaynaklandığı 

ifade ediliyordu. BCA.010.09.328.1013.2.10. 
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raporun “sarfınazar edilecek sabit yatırımlar” başlığını taşıyan üçüncü 

paragrafında: 

Tesisin 

Adı 

Proje 

baliği 

TL 

Ödenen 

TL 

Ödenecek 

İç/TL 

Ödenecek 

Dış/TL 

Diğer 

Yıllarda 

Ödenecek 

TL 

Çanakkale 

Çimento 

Fabrikası 

43.425.800 11.098.800 13.925.000 490.000 17.912.000 

 

Bu miktar makine-tesisat, inşaat, nakliye ve sigorta için sarf edilen 

meblağ olup, projeden sarfınazar edilmesi halinde bu meblağdan 3,5 milyon 

civarında paranın zayi olacağı rapora eklenmişti.26 Raporun devamında: 

“Çanakkale Çimento Fabrikası henüz başlangıç safhasında bulunan 

bir yatırımımızdır. Her ne kadar malzeme ve teçhizat getirilmiş ise de, 

inşaat için sarf edilmiş bulunan meblağ bir milyon Türk lirası 

civarındadır. Bu günkü şartlara göre ekonomik ölçüler içerisinde 

mütalaa edilemeyecek olan bu fabrikanın Çanakkale’de 

kurulmayarak mevcut fabrikalarımızdan birisinin tevsiatı (ekleme) 

olarak mütalaa edilmesi en ekonomik çare olarak mülahaza 

edilmektedir… 31 Mayıs 1960 tarihine kadar 10.932.442 lira 05 

kuruş masraf yapılan bu yatırımdan dolayı şimdiye kadar 3,5 milyon 

liralık bir zararın vuku bulacağı anlaşılmış ve şirketin 24 Ekim 1960 

gün ve 548 sayılı yazısından da makinelerin, Mersin’den 

Çanakkale’ye nakli için 1.151.974 lira 60 kuruş sarf edildiği, şirketin 

de 4.050.000 lira civarında zarar ettiği bildirilmiştir. Fenne aykırılığı 

ve ekonomik olmadığı başlanmasından evvel bilinen ve bu raporla 

tevsik kılınan bu fabrika için şirketin ve dolayısıyla hazinenin 

8.701.974 Lira 60 Kuruş zarara sokulduğu tespit edilmiştir” 

denilmekteydi.27 

Sanayii Bakanlığı Tahkik Heyeti tarafından dinlenen bilirkişi İsmail 

Devletkuşu da 9 Eylül 1960 tarihli raporunda: “bu fabrikanın istihsal 

maliyetinin yüksek ve gayri iktisadi olacağını bilerek yapılmasında ısrar eden 

hükümet erkanı ile bu işi fiilen tatbik mevkiine koyan İdare Meclisi’nin bu 

 
26 BCA.010.09.328.1013.2.14. 
27 BCA.010.09.328.1013.2.15. 
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zarar ve ziyandan sorumlu oldukları kanaatine varılmıştır” görüşünü öne 

sürdüğü belirtiyordu.28 

Yüksek Soruşturma Kurulu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın 

evrakları arasında eski harflerle yazılmış notunu da soruşturma dosyasına 

eklemişti. Mahkemenin 1957 hükümet programının hazırlanması esnasında 

Polatkan tarafından kaleme alındığını belirttiği yazıda: 

“…kalkınma hareketi paramızın kıymetini düşürmüştür…bu günkü 

manzara enflasyon içinde olduğumuzu göstermektedir…yevmiyesini 

dahi emisyonla veren müesseseler vardır. İktisadi ve mali mevzuları 

bir plana ve metoda bağlamak mecburiyetindeyiz…İktisadi Devlet 

Teşekkülleri bugün eğer müşkül durumda ise, bu yatırımlardan ileri 

geliyor…Envestisman dozunu kaçırmış isek bundan vatandaş ve 

memleket zarar görüyorsa bu yolda devam edemeyiz… pahalılık 

bundan ileri geliyor…para değerini düşürecek hareket ve 

envestismanlara gitmeyeceğimizi ifade etmeliyiz” şeklinde kayıtlara 

geçirildi.29 

Bu yazının ardından da, o tarihlerde hükümet mensuplarının 

memleketin iktisadi durumunun plansızlık ve metotsuzluk yüzünden 

bozulduğu ve hatta enflasyona, pahalılığa plansız ve metotsuz yapılmış ve 

dozu kaçırılmış yatırımların sebebiyet verdiğinin en yetkili ağızdan itiraf 

edildiğine dikkat çekerek, konu Çanakkale Çimento Fabrikası’na 

bağlanmıştır.30 

3. ŞAHİTLERİN BEYANLARI 

Yüksek Soruşturma Kurulu, söz konusu dava kapsamında olayın 

tanıklarının ifadelerini de alarak kayıtlara eklemiştir. İlk şahit, fabrikanın 

Çanakkale’de kurulması kararı alınınca fenni tetkikat için şirket tarafından 

bölgeye gönderilen yüksek kimya mühendisi Adnan Torgul’du. Torgul 

ifadesinde, yaptıkları ilk basit tetkik neticesinde olumsuz mütalaalarını ihtiva 

eden 18 Kasım 1956 tarihli raporu verdiklerini, buna rağmen, lüzumlu fenni 

ve kati etütler yapılmadan temelin atıldığını, kanaatine göre bu şekilde bir 

yatırımın ve fabrika makinelerinin naklinin yolsuz ve yapılan işlerin de fenne 

ve ticari esaslara tamamen aykırı olduğunu söyledi. Fenni tetkikat için şirket 

tarafından bölgeye gönderilen ikinci isim olan yüksek jeoloji mühendisi 

 
28 BCA.010.09.328.1013.2.15. 
29 BCA.010.09.328.1013.2.16. 
30 BCA.010.09.328.1013.2.13. 
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Hikmet Dinçer de benzer şekilde ifade verdi.31 Diğer şahitlerden Türkiye 

Çimento Sanayi TAŞ İdare Meclisi Üyesi Cavit Borçbakan ifadesinde: 

“…Çanakkale’de bir fabrika kurulması için mebuslardan Fatin Rüştü 

Zorlu, Emin Kalafat ve Servet Sezgin çaba gösteriyorlardı. Buna 

binaen, mahallinde yaptırılan ilk basit etütler bu fabrikanın 

kurulmasının uygun olmadığını açıkça gösteriyordu. Bilahare, Fatin 

Rüştü Zorlu gönderdiği bir araba ile beni makamına çağırtarak 

sebeplerini sordu. Servet Sezgin’in ısrarları üzerine 1957 seçimlerine 

yakın bir zamanda Zorlu tarafından temel atma merasimi yapıldı. 

Ben, Genel Müdür Burhan Ulutan’a bu işten vazgeçilmesi için 

hükümet nezdinde teşebbüste bulunmasını, buna muvaffak olamaz ise 

yazılı bir emir alması konusunda uyarıda bulundum. Yazılı emir 

gelince de makineler nakledildi…” dedi.32 

Türkiye Çimento Sanayi TAŞ İdare Meclisi Üyesi Vedat Eldem’in ifadesi şu 

şekildeydi: 

“…mütehassıs heyet tarafından verilen raporlara rağmen hükümetin 

yazılı ve şifahi emirleri üzerine konu idare meclisine sevk edildi. 

Azaların muhalefet hatta mukavemetine rağmen hükümetin emriyle 

konu karara bağlandı. 1957 seçimlerine doğru Emin Kalafat gece 

bana telefon ederek, Batman fabrikasına ait makinelerin 

Çanakkale’ye şimdiye kadar neden taşınmadığını sordu. Konunun 

idare meclisinden henüz geçmediği cevabını verdiğimde telefona 

gelen Adnan Menderes: ‘devlet içinde devlet misiniz? Hükümete 

danışmadan iş yapıyorsunuz. Bunun için yarın gelip saat 10’da beni 

görünüz’ dedi. Sabahleyin gitmek için hazırlandığımda İdare Meclisi 

Reisi Üzeyir Avunduk akşamki konuşma ile ilgili izahat istedi benden. 

Ve sonrasında görüşmeye kendisinin gideceğini söyledi.”33 

Diğer şahitlerden Refik Mangıoğlu, makinelerin Çanakkale’ye 

sevkine Fatin Rüştü Zorlu’nun müessir olduğunu ve fabrikaların iktidara daha 

çok oy veren yerlere kurulduğunu, bu sebeple rantabl olmadıklarını ifade etti. 

Reşat Mütevelli de kendisinden önceki şahitlerin beyanlarını tasdik ettikten 

sonra, hükümetin emri ve Fatin Rüştü Zorlu ile Emin Kalafat’ın nüfuz ve 

tesirlerine binaen fabrikanın kurulması işine mecbur kalındığını, hatta işin 

geciktirilmesinden dolayı şirket müdürünün sanıklar tarafından telefonda 

azarlandığını ifade etti.  Çanakkale Valisi Cemal Tarlan ise ifadesinde, 

 
31 BCA.010.09.328.1013.2.17. 
32 BCA.010.09.328.1013.2.14. 
33 BCA.010.09.328.1013.2.15. 
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fabrikanın kurulması için yapılan etütlerin daima menfi sonuç verdiğini, buna 

rağmen 1957 seçimleri öncesinde temel atma merasiminin ani olarak Fatin 

Rüştü Zorlu tarafından yapıldığını söyledi. Tarlan, Çanakkale mebuslarının ve 

bilhassa Servet Sezgin’in bu işle hayli meşgul olduğunu belirtti.34 Diğer 

şahitler Lütfü Karaca ve Uğur İmer de kendilerinden önceki şahitlerin 

ifadelerini teyit ettiler.35 

4. SANIKLARIN SAVUNMALARI 

Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından Eylül ayından itibaren 

sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı. İlkönce Türkiye Çimento 

Sanayii TAŞ yetkililerinin savunmalarının alındığı, ardından DP’lilerin 

savunmalarına geçildiği görülmektedir. Sanıklardan ilk savunması alınan 

şirketin eski idare meclisi üyesi Naci Şıkman’dır. 14 Eylül 1960 tarihli 

savunmasında kendisinin idare meclisi üyeliğine 1958 yılının Mart ayı 

sonunda başladığını ve konudan basında çıkan yazılar vasıtasıyla haberdar 

olduğunu söyledi.36 Şirketin eski idare meclisi üyesi Mithat Erçetin de 15 

Eylül 1960 tarihinde savunmasını yaptı. Fabrika kurulmasının gündeme 

gelişinden sonra yaptırılan etütlerden bahsettikten sonra, Fatin Rüştü Zorlu ve 

Emin Kalafat’ın ısrarlı takipleri ve tazyikleri neticesinde fabrika konusunun 

idare meclisinin gündemine gündem dışı olarak getirildiğini, kendilerinin 

muhalefet etmelerine rağmen hükümetten gelen yazılı emir neticesinde 

Çanakkale çimento fabrikasının tesisine başlandığını söyledi.37  

Şirketin eski idare meclisi üyesi Selahattin Akyol 21 Ekim 1960 

tarihinde savunmasını yaptı. Akyol, 1949 senesinde Çanakkale’de çimento 

fabrikasının kurulmasının gündeme geldiğini ve yaptıkları tetkikat sonucunda 

söz konusu fabrikanın rantabıl olmayacağından dolayı fabrikanın İzmir’de 

kurulmasına dair rapor vermiş olduklarını söyledi. 1957 yılında kendisinin 

idare meclisi üyesi olduğu dönemde Çanakkale çimento fabrikası konusunun 

idare meclisinin gündemine geldiğini, İdare Meclisi Reisi ve Sümerbank 

Genel Müdürü olan Üzeyir Avunduk’un kendisine, hükümet tarafından 

şiddetle emredilen bu işe muhalif kalmamasını söylediğini belirtti. Buna 

rağmen söz konusu fabrikanın kurulmasına muhalefet ettiklerini ve hatta 

Keban Barajı’nın yapılmasına karar verilmiş olmasından ötürü Elazığ 

fabrikasının Batman’a ait makinelerin kullanılması suretiyle büyütülmesinin 

 
34 BCA.010.09.328.1013.2.16. 
35 BCA.010.09.328.1013.2.15. 
36 BCA.010.09.328.1013.2.27. 
37 BCA.010.09.328.1013.2.28. 
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uygun olacağı yönünde tavır aldıklarını belirtti.38 Eski idare meclisi üyesi 

Hüseyin Polatkan ise, genel müdürlük tarafından teklif ve uygunluğu rapor 

edilmesi üzerine makinelerin nakline dair karar verildiğini, bunun dışında bir 

malumatı olmadığını belirtti.39 

Çimento Sanayi TAŞ Genel Müdürü Burhan Ulutan 6 Kasım 1960 

tarihli savunmasında, söz konusu fabrikanın kurulmasına şirketin muhalif 

olması sebebiyle işi geciktirdiklerini söyledikten sonra: 

 “…Adana ve Elazığ hariç diğer yerlerde kurulan fabrikalar ilmi ve 

fenni esas ve lüzuma aykırı olarak politik sebeplerle ya yerleri tayin 

ediliyordu ya da tayin edilmiş yerlerin değiştiriliyordu. Yer temin 

edilmeden önce makineler sipariş edilmişti… Bu aşamalarda ben 

genel müdür değildim…Hükümetin emrine binaen yaptırdığımız ilk 

etütlerin bilhassa iptidai madde ve rezerv azlığı sebebiyle ya da 

yokluğu sebeplerine binaen olumsuz netice verdi…21 Ekim 1957 

tarihinde temel atma töreni yapılırken izinliydim…Adnan Menderes 

muavinine makinelerin nakli için kat’i emir vermişti…bu işlerle 

Çanakkale mebusları şiddetle meşguldüler ve onların tazyiki ile 

hükümetin kesin ve yazılı emri doğrultusunda Batman’a ait makineler 

Çanakkale’ye nakledilmiş. Ben bu süreçte Avrupa’daydım ve 

hadiseleri telefonda öğrendim. Bu işte benim mesuliyetim yoktur” 

dedi.40 

19 Kasım 1960 tarihinde Samet Ağaoğlu ve Sıtkı Yırcalı’nın 

savunmaları alındı. Ağoğlu yaptığı savunmada; olayı iyi hatırlayamadığını, 

Çanakkale mebusları olan diğer sanıklardan Fatin Rüştü Zorlu, Emin Kalafat 

ve Servet Sezgin’e mahalli halkın taleplerinin, adı geçen şahıslar tarafından 

intikal ettirilmesinin de pek tabi olduğunu söyledi. Savunmasının devamında 

da, Batman’da kurulması düşünülen fabrikanın teknik sebeplerden dolayı 

inşasının durdurulduğunu, memlekette yalnız Adana’da özel sektöre ait 700 

ton azami kapasiteli beyaz çimento fabrikasının olduğunu ve bu fabrikanın 

istihsalinin de ülkenin ihtiyaçlarına cevap veremediğini, bu nedenle fiyatların 

yüksek olduğunu, dışarıdan ithal edildiğini ve bu nedenlerden dolayı 

fabrikanın kurulması için emir verdiğini söyledi. Ayrıca bu konunun çimento 

sanayisindeki genel devlet politikasının bir parçası olarak ele alınıp 

değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.41 Samet Ağaoğlu ile beraber 

savunması alınan Sıtkı Yarcalı ise; Çanakkale ve Balıkesir’de birer çimento 

 
38 BCA.010.09.328.1013.2.26. 
39 BCA.010.09.328.1013.2.18. 
40 BCA.010.09.328.1013.2.17. 
41 BCA.010.09.328.1013.2.23. 
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fabrikası kurulmasının programa alındığını fakat sermaye teminindeki güçlük 

sebebiyle Çanakkale fabrikasının inşasının ertelenerek, Balıkesir fabrikasının 

inşası cihetine gidildiğini söyledi. Bu sırada, Çanakkale halkının mebuslara 

baskı yaptığını, Çanakkale’de beyaz çimento istihsal edecek bir fabrikanın 

kurulması fennen mümkün ve rantabıl görüldüğünden karar verildiğini ve 

ayrıca, fabrikanın kurulmasına kendisinden önceki vekil zamanında karar 

verilmiş olması sebebiyle nakle dair emri vermiş olduğunu ve de bundan 

dolayı bir mesuliyetinin mevzubahis olmadığını söyledi.42 

Adnan Menderes 21 Kasım 1960 tarihli savunmasında; çimento 

sanayisinin tamamen teknik bir iş olduğunu, Batman fabrikasının 

yapılmasından teknik sebeplerle vazgeçildiğini, Çanakkale’de kurulması 

düşünülen fabrika için olumlu raporlar verilmiş olması lazım geldiğini ve 

diğer hususları hatırlayamadığını söyledi.43 Fatin Rüştü Zorlu; Fabrikanın 

tesisine bir an evvel başlanması için mahalli halkın kendilerine baskı 

yaptıklarını, bu sebeple halkın taleplerini ilgililere ilettiklerini söyledi. Zorlu, 

fabrikanın yapılmasına fennen ve iktisaden imkan olduğuna dair rapor 

verilmiş olduğunu hatırladığını söyleyerek, fabrika inşaatı işini bir güne 

sıkıştırdıkları iddiasını ise kabul etmedi.44  

Bir diğer sanık Emin Kalafat da fabrikanın kurulması için halkın 

baskı yaptığını ve de incelemeler neticesinde teknik bakımdan fabrikanın 

kurulmasının mümkün ve rantabl olacağı yönünde raporlar verildiğini 

söyledikten sonra, konunun diğer hususları ile meşgul olmadığını söyledi. 

Servet Sezgin de kendisinden önceki ifadeleri teyit ederek, bu iş için zor ve 

nüfuzunu kullanmadığını, hatta Menderes’le yaptıkları bir seyahat sırasında 

Başvekil’in fabrika ile ilgili sorusu üzerine konunun yeniden ele alınması 

gerektiği cevabını hatırlattığını, bunun üzerine de Menderes’in ilgililere 

gerekli talimatları vereceğini kendisine söylediğini ifade ettikten sonra, 

makinaların nakli işiyle meşgul olmadığını da sözlerine ekledi.45  

 

 

 

 
42 BCA.010.09.328.1013.2.24. 
43 BCA.010.09.328.1013.2.16. 
44 BCA.010.09.328.1013.2.17. Zorlu Yassıada’da 6-7 Eylül Olayları, Ali İpar Davası, Radyo 

Davası ve Ankara-İstanbul Olayları davalarından yargılandı. İlyas Topçu- Sema Akılmak 
Topçu, “Yassıada’dan İmralı’ya Fatin Rüştü Zorlu,” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Ekim 2018, 22(Özel Sayı), 1836-1837. 
45 BCA.010.09.328.1013.2.39. 
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5. Yüksek Soruşturma Kurulunun Konuyla İlgili Değerlendirme 

ve Kararı 

Yüksek Soruşturma Kurulu, tanıkların ve sanıkların ifadelerinin 

alınmasının ardından konuyla ilgili değerlendirme yapmak suretiyle karara 

vardı. Kurulun yaptığı değerlendirmede: 

“Çanakkale’de kurulması düşünülen çimento fabrikasının iptidai 

madde rezervlerinin azlığı, kaolen denen iptidai maddenin mahallinde 

bulunmaması, münakalenin güçlüğü ve sermayenin temin edilememesi 

sebeplerinden mebni Balıkesir’e naklolunduğu, bilahare, Çanakkale 

mebuslarından Fatin Rüştü Zorlu, emin Kalafat ve Servet Sezgin’in 

şirket nezdindeki devamlı talepleri ve gittikçe artan baskıları, diğer 

taraftan sanık Adnan Menderes’i şirketin işi geciktirmeye çalıştığına 

ikna suretiyle azmettirmeleri neticesinde Sanık Adnan Menderes’in 

talimatları ve Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu’nun emri ile mevzu 

yeniden ele alınmıştır. Uzmanlar tarafından yapılan teknik tetkikat 

neticeleri tamamen menfi tecelli etmiş olmasına rağmen, bu defa 

beyaz çimento istihsal edecek bir fabrikanın kurulmasına karar 

verilmiştir. Gerek şirketçe ve gerekse idare meclisince gösterilen 

muhalefet ve mukavemete rağmen ısrar ve tazyiklere devam 

olunmuştur.46 İdare meclisince henüz karar verilmemiş ve fabrika 

sahaları tespit edilerek satın alınmamış veya istimlak olmamış 

bulunduğu halde, Fatin Rüştü Zorlu tarafından bir emrivaki şeklinde 

temel atma merasimi yapılmıştır. Batman fabrikası için getirtilmiş ve 

şirketçe Elazığ fabrikasının genişletilmesi için kullanılması münasip 

görülen ve esasta Raman Petrol Sanayi atıkları ile işleyecek olan 

Fuel-Oil ile çalışması esasına göre yapılmış bulunan makineler, 

kömür veya elektrikle işleyecek bir şekle tahvili suretiyle 

Çanakkale’ye nakledilmiştir…” deniliyordu.47 

Son kısımda baskılar karşısında nakline karar verilen makinelerden 

dolayı şirketin 8.701.974 Lira 60 kuruş zarara uğratıldığı ve sanıklardan 

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Emin Kalafat ve Servet Sezgin’in 

savunmalarının varit olmadığı kanaatine varılmıştır deniliyordu.48 

Değerlendirmenin ardından netice kısmında ise; yaklaşan 1957 

seçimlerinde Demokrat Parti’nin bütün yurtta olduğu gibi Çanakkale’de de 

seçimi kaybetme endişesinden dolayı Fatin Rüştü Zorlu, Emin Kalafat ve 

Servet Sezgin’in tamamen politik maksatlarla böyle bir yola giriştikleri 

 
46 BCA.010.09.328.1013.2.28. 
47 BCA.010.09.328.1013.2.29. 
48 BCA.010.09.328.1013.2.19. 
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kanaatine varıldığı belirtilmektedir. Yüksek soruşturma Kuruluna göre, 

tamamen teknik ve ilmi tetkiklere ve iktisat kaidelerine göre fabrikaların yer 

ve sayılarının belirlenmesi gerekirken, sanıklar, kendi partilerine daha fazla 

oy vermiş yerlerdeki memnuniyeti devam ettirmek suretiyle yatırım yaparken 

seçimler göz önünde bulunduruluyordu. Diğer taraftan Adnan Menderes, 

Samet Ağaoğlu ve Sıtkı Yarcalı’nın da aynı gerekçe ve endişelerle söz konusu 

fabrikanın kurulması için şirkete baskı yapmak ve bu doğrultuda emirler 

vermek suretiyle vazife-i memuriyetlerini kasten kötüye kullandıkları 

belirtiliyordu. Bu doğrultuda: 

“…Çimento Sanayi Şirketini zorlayarak, şirketin ve dolayısıyla 

hazinenin bu işten ötürü 100.000.000 liradan fazla zarara 

uğramasına sebebiyet verdikleri ve yalnız bu işten vukua gelen müspet 

ve menfi  zarar miktarının 9.000.000 lira kadar bir miktara baliğ 

olduğu anlaşıldığından, bu suçlarından ötürü mahkemelerinin 

icrasına kifayet edecek delil ve sebeplerin mevcudiyeti de görülmüş 

olduğundan, yukarıdaki tarif ve tavsif kılınan fiillere uygun düşen 

Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesi dalaletiyle 240. maddesine 

tevfikan lüzumu muhakemelerine ve haklarında duruşmaları Yüksek 

Adalet Divanı’nca yapılmak üzere son tahkikatın açılmasına ve aynı 

kanunun 8. maddesi gereğince tevkiflerine ve bu maksatla haklarında 

tevkif müzekkeresi çıkartılmasına… “karar verildiği açıklanıyordu.49  

Sanık olarak ifade veren Burhan Ulutan, Hüseyin Polatkan, 

Selahaddin Akyol, Naci Şıkman ve Mithat Erçetin’in hükümet tarafından 

devamlı takip ve tazyik altında verilen yazılı emirlere uymak mecburiyeti ile 

hareket ettikleri anlaşıldığından, DP’li sanıkların fiiline suç kastı ile iştirak 

ettiklerine ve aynı kasıtla müsnet fiili istikap eylediklerine dair haklarında son 

tahkikatın açılmasını haklı gösterecek yeterli sebeplerin yokluğuna binaen 

muhakemelerinin men’ine karar verildi.50 Kararının Milli Birlik Komitesi 

tarafından tetkik edilmesi için 24 Aralık 1960 tarihinde Milli Birlik Komitesi 

Sekreterliğine gönderildi.51 Komite ise, 31 Aralık 1960 tarihinde yapmış 

olduğu oturumunda, yeniden incelemeye mahal olmadığı yönünde karar 

verdiğini Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı’na bildirdi.52 Bu kararla 

birlikte Demokrat Partililer dışındaki sanıkların davaları beraatla 

neticelenirken, Menderes ve arkadaşları hakkında son tahkikatın açılmasına 

 
49 BCA.010.09.328.1013.2.45. 
50 BCA.010.09.328.1013.2.20. 
51 BCA.010.09.328.1013.2.62. 
52 BCA.010.09.328.1013.2.61. 
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karar verildi. DP’li sanıklar Adnan Menderes, Samet Ağaoğlu, Sıtkı Yırcalı, 

Fatin Rüştü Zorlu, Emin Kalafat ve Servet Sezgin’in haklarındaki tevkif 

müzekkereleri ise Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanı Fazlı Öztan imzasıyla 

8 Ocak 1961 tarihinde Yassıada Garnizon Komutanlığı’na gönderildi.53 

SONUÇ 

27 Mayıs darbesinin ardından darbenin toplum nazarında kabul 

görmesi ve iktidar mensuplarının itibarlarının düşürülmesi maksadıyla akıl 

almaz iddialar gündeme getirildi. MBK’nın en yetkili isimleri tarafından ortay 

atılan bu iddialar dönemin basınında da geniş yer buldu. Darbenin 

meşruiyetinin tescil ettirilmesi amacıyla yargılama, darbecilerin siyasî 

propaganda aracına dönüştürüldü. 12 Haziran 1960’ta çıkartılan kanunla eski 

iktidar mebuslarını ve bunların suçlarına iştirak edenleri yargılamak üzere bir 

“Yüksek Adalet Divanı” kurulurken, ortaya atılan iddiaları araştırmak ve 

DP’liler hakkında son tahkikat açılarak Yüksek Adalet Divanı’na verilmeleri 

gerekip gerekmediğine karar vermek üzere “Yüksek Soruşturma Kurulu” 

oluşturuldu. 

Ortaya atılan iddialarla ilgili ilk önce Yüksek Soruşturma Kurulu 

tahkikat başlatarak sanık ve tanıkların ifadelerini alacak, ardından söz konusu 

suçlamayla ilgili Yüksek Adalet Divanı tarafından yargılama yapılacaktı. 

“Yolsuz Yatırım Yaparak Görevi Kötüye Kullanma Davası” adıyla YSK 

tarafından başlatılan soruşturma neticesinde Adnan Menderes, Samet 

Ağaoğlu, Sıtkı Yırcalı, Fatin Rüştü Zorlu, Emin Kalafat ve Servet Sezgin 

suçlu bulundu ve yargılamaların yapılması için MBK’yle gerekli yazışmalar 

yapıldı. Fakat gerek mahkeme kayıtları ve gerekse Yassıada yargılamaları 

sonrasında açıklanan kararlar incelendiğinde Yolsuz Yatırım Yaparak Görevi 

Kötüye Kullanma Davası’yla ilgili herhangi bir yargılama yapılmadığı ve 

karar alınmadığı gözükmektedir. YSK’nın DP’li sanıklar hakkında yapmış 

olduğu tahkikat neticesinde suçlu olduklarına kanaat getirerek tahkikat açılıp 

yargılama yapılması yönündeki kararına rağmen bu davanın gündeme 

gelmemiş olması oldukça ilginçtir. Kanaatimizce, darbe sonrasında DP’li 

siyasilerle ilgili suçlamaların boşlukta kalmaması ve cezalandırılmaları için 

YSK işini sağlama alarak alternatif suçlamalar ve davalar hazırlamıştır. 

Yargılamalar başladığında MBK ve YAD mensupları, önlerindeki iddiaların 

DP’lileri, özellikle de Menderes’i, cezalandırma noktasında yeterli olduğunu 

düşünmeleri sebebiyle yolsuz yatırım yaparak görevi kötüye kullanma 

 
53 BCA.010.09.328.1013.2.47. 
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davasına gerek duyulmamıştır. Anayasayı ihlal davası başlığı altında 

birleştirilen suçlamalar hedeflenen cezaların verilmesine yetmiştir.  
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GİRİŞ 

Konutun yaşam standartlarının iyileşmesinde önemli konuların 

başında gelmektedir. Bu nedenle konuta erişim ulusal politikaların 

odağındadır. Bu nedenle konut inşası; farklı siyasi akımların toplumun pek 

çok sosyal grubu için somut bir fayda olarak görüldüğü bir destek 

mekanizmasıdır (Balchin, 1996, s. 328). Sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi için 

temel öğeler; eğitim ve sağlıklı konutlarda yaşamın sağlanmasıdır. 

Tarihsel süreçte salgın hastalıkların yaygın olduğu dönemler 

incelendiğinde; sıtma ve tifüs gibi kentsel sağlık sorunlarının, yaşam 

koşullarının kötü şartlar altında olmasından kaynaklandığı bilinmektedir. 

Kentlerin barınma koşullarının oldukça kötü olduğu dönemde bu hastalıklar 

karşımıza çıkmıştır. On dokuzuncu yüzyılın başında, normal güç ve enerjiye 

sahip köylü, genellikle bir konut inşa etmek için toprak ve malzemeyi 

bulabilirdi, ancak ilkeldi. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında kentlerde, kırsal 

alanlardan yeni gelenler kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 

kentlerde var olan bir konut stokuna sıkıştırmak zorunda kaldılar. 

Özellikle sanayileşmenin başladığı İngiltere’de, 1801 ve 1851 nüfus 

sayımları arasında İngiltere ve Galler'in nüfusu iki katına çıktı: şehirler 

korkunç bir hızla büyüdü. Birmingham, Liverpool ve Leeds nüfuslarını üç 

kattan fazla artırdı; Manchester dört katına çıktı; Bradford sekiz kat arttı. 

Büyüme, yüzyılın ikinci yarısında neredeyse aynı hızla devam etti: 1901'de 

Londra'nın altı buçuk milyondan fazla nüfusu vardı. 1840'ta bir Parlamento 

Komitesi tarafından "kıtlık, pislik, sefalet, sarhoşluk ve suçun Büyük 

Britanya'da eşi benzeri olmayan bir noktaya ulaştığı" bir yer olarak 

tanımlanan Glasgow, muhtemelen tüm İngiliz şehirlerinin en kirli ve en 

sağlıksızıydı. Ateş o kadar yaygın ve belirgindi ki, yabancılar onu incelemeye 

geldi. Neredeyse bir milyon nüfusa sahipti ve nüfus yoğunluğu yer yer bir 

dönümde bin kişiyi aşan bir nüfusa sahipti (Ineichen, 1993, s. 28; Smith, 

1974). 

Kentlerde sanayileşme süreci sonrası oluşan kötü barınma 

koşullarından iyileştirme çeşitli yöntemlerle sağlanmıştır. Yeni barınma 

alanlarının inşasını düzenleyen, çevrelerini iyileştiren ve gecekonduları 

temizleyen mevzuatların ortaya çıkması, yeni konutların tasarımı için asgari 

standartları oluşturmak bu yöntemlerin başında gelmiştir. 

Artan refah, sağlık hizmetlerine erişim ve halk sağlığı girişimlerinin 

bir kombinasyonu, on dokuzuncu yüzyılın en tehlikeli hastalıklarının 

birçoğunu sanayileşmiş dünyadaki korkunç anılardan arındırmak için bir 

arada düşünülmüştür. Çiçek hastalığı yok edildi; kolera, tifo, tifüs ve 
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sıçanlardan bulaşan hastalıklar artık zengin ülkelerdeki şehirlerde yoktur veya 

çok nadirdir. Bebek ölümleri önemli ölçüde azaltılmıştır. İşçi sınıfı nüfusunun 

kütlesi için, gelişmiş dünyada daha fazla veya daha az derecede yeterli ve 

sağlıklı bir konut elde edilmiştir (Ineichen, 1993, s. 28). 

Konut ve sağlık koşullarının ilişkisini ortaya koyan bir bakış açısıyla 

hayatımızı derinden etkileyen ve konutlarımızda hiç geçirmediğimiz kadar 

zaman geçirmemize neden olan Covid 19 salgınıyla birlikte bu çalışma 

karantinada kullanıcılar için konutun anlamını araştırmıştır. Çalışmada 

yöntem olarak; araştırmacının kişisel facebook hesabı üzerindeki arkadaş 

listesi evreni (1713 kişi) üzerinden %5 lik bir örneklem büyüklüğünü 

hedefleyerek, survey123 yazılımını kullanarak, online anket aracılığıyla 239 

anket ile anlamlandırmaya çalışmıştır. Çalışmadaki örneklemin profili yoğun 

olarak akademisyen, şehir plancısı, mimar, inşaat mühendisi gibi konut 

üretiminde bilgi, proje ve belki de politika üreten kişilerden oluşmaktadır. 

Salgın karantina sürecinde geçtiği için doğrudan evsizlerle görüşme 

gerçekleştirememek bu çalışmanın en önemli kısıtlayıcısı olmuştur. Ancak 

çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri; konut üretiminde etkin rol olan ve 

projelerde çalışan örneklemin de hak ettiği kentlerde ve konutlarda 

yaşamadığı bulgusunun edinilmesi olmuştur. Çalışmada kullanılan online 

anket pandeminin kuluçka süreci bitmeden 13. gününde yayınlanmış ve bir 

hafta anket katılımına izin verilmiştir. Dolayısıyla çalışma hem kriz 

döneminde üretilmiş hem de konut gibi temel insanlık hakkını irdelemesi 

açısından önem arz etmektedir. Anket soruları 7 bölümde ele alınarak 

yönlendirilmiştir. Bu bölümler sırasıyla; genel bilgiler, ev tanımı, evin 

fiziksel özellikleri, evin konumsal özellikleri, evin ekonomik özellikleri, evin 

sosyo-kültürel özellikleri ve evin psikolojik özellikleridir. Konut kelimesi 

yerine “ev” kelimesinin kullanılması literatür bölümünde tartışılması 

hedeflenmektedir. Israrla evin hayat dolu, hayatın eve sığdırılabileceğinin 

iddia edildiği ancak bir ev sahibi olabilmek için “konut kredisi” faizlerinin 

düşüşünün gerçekleştiği bugünlerde, bu iki kavramın etimolojik ve içerdiği 

anlamların tartışılması bir zorunluluktur.  Dolayısıyla; çalışmanın dinamizmi 

ile küresel çağrılar paralel göstermekte ve konut hakkı artık somut olarak 

tartışılması gereken ve somut olarak tesis edilmesi gereken temel bir insanlık 

hakkı olarak tartışılmak zorundadır. 
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ÇALIŞMANIN BULGULARI 

 Bu saha çalışması; bu somutlaştırmanın nasıl olacağının yalnızca 

çerçevesini çizmeye çalışmaktadır. Ankete cevap verenlerin sayısı 239 kişidir 

(Grafik 1). Ancak bu kişi sayısı Türkiye’nin farklı illerini de kapsamaktadır. 

Bu çalışmada göz önünde bulundurulan anket sayısı 113’dür. Gerekçesi ise 

araştırmacının yaşadığı il olan Hatay’ın yoğun göç alması ile yaşadığı konut 

sorunu ile çarpıcı bir örnek olmasıdır. Bu kapsamda Hatay ilinden gelen 

cevaplar Kırıkhan özelinde değerlendirilmiştir. Toplam Hatay ili anket sayısı 

113’dür. Kırıkhan ilçesi anket sayısı 34 ankettir. Çalışmada anketler analiz 

edilirken fark edilen önemli bir husus bulunmaktadır. Kırıkhan ilçesi kendine 

özgü sonuçları ile değerlendirilirken Hatay bütününde anlamaya çalışmak 

anlamlı sonuçlar içermemektedir. Özetlenecek olursa; Hatay’ın diğer 

ilçeleriyle kıyaslanabilen analizler yapabilmek, Kırıkhan’ı anlamaya daha 

yardımcı olacak sonuçları doğurmaktadır. Bu nedenle veri analiz grafikleri 

Hatay’ın diğer ilçeleri(toplam olarak) ve Kırıkhan olarak ayrılmış, 

karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

 

Grafik 1: Ankete Katılanların İllere Göre Dağılımı 

Grafik 1’e bakıldığında ankete katılım gösterenlerin sayıca fazla 

olduğu bir il de İstanbul’dur. Sosyal medya hesabı üzerinden anket yapmak, 

hesabın kişisel sahibinin kendi arkadaşlık ağları ve iletişim kurduğu, yaşam 

sürdüğü iller üzerinden olası yanıtlanma olasılığını arttırmaktadır. Sosyal 

medya üzerinden online anket yapabilmek evreni tanımlı, kontrol edilebilir 

hale getirmekte, doğrudan online anket uygulamak ile kıyaslandığında 

nispeten yöntemsel olarak daha güvenli sonuçlar elde etmeye imkan 

vermektedir. Ancak anketi cevaplayanların o anki ruh halleri, içinde 

bulundukları bağlama göre cevap verdikleri gerçeği unutulmamalıdır. Aynı 
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anket şu an uygulansa, katılımcılar salgın sürecinin farklı bir dönemini 

yaşadıkları için farklı cevaplar verebilirler. Bu çalışmanın amacı doğru 

cevaplar yakalamak değil, konutun farklı boyutlarını hak temelli 

çerçevelendirmeye çalışmaktır.   

 

Grafik 2: Ankete Katılanların İlçelere Göre Dağılımı 

Grafik 2’ye bakıldığında Hatay’ın 15 ilçesi bulunmasına rağmen 

ankete katılım gösteren 113 kişinin Antakya, Defne, İskenderun, Kırıkhan, 

Dörtyol ve Arsuz ilçelerinden katılım gösterdiği bilgisine erişilmektedir. 

Antakya, Defne ve İskenderun Hatay’ın nüfus büyüklüğü sıralamasında 3 

büyük ilçesidir. Aynı sıralamada Dörtyol 4. sırada, Kırıkhan 6. sırada, Arsuz 

ise 8. sıralamada yer almaktadır (Kaynak:www.hatay.gov.tr, Erişim 

Tarihi:27.06.2020). Ankete cevap verme sayılarına dikkat edildiğinde Arsuz 

ve Dörtyol’dan gelen cevapların sayıca düşük olduğu, merkez ilçe 

sayılabilecek ilçelerden gelen cevapların yüksek oranda olduğu 

gözlemlenmekte, Kırıkhan ise ikinci sırada yer almaktadır. Anket cevapları, 

raporun başında belirtildiği gibi Hatay’ın diğer ilçeleri toplamı ve Kırıkhan 

olarak analiz edilmiş, karşılaştırılmıştır.      
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Grafik 3: Ankete Katılanların Kırıkhan İlçesinde Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Grafik 4: Ankete Katılanların Hatay’ın Diğer İlçelerinde Cinsiyete Göre Dağılımı 

Grafik 3 ve 4’e bakıldığında ankete katılanların cinsiyet dağılımı bile 

Kırıkhan ve Hatay’ın diğer ilçelerinde farklılık göstermektedir. Kırıkhan’da 

ankete katılım oranı erkek olarak %32 iken, Hatay’ın diğer ilçelerinde bu oran 

%49’dur. Yani Hatay’ın diğer ilçelerinde kadın erkek katılımı açısından daha 

dengeli bir katılım söz konusudur. Benzer farklılıklar yaş dağılımı ve meslek 

dağılımında da gözlemlenmektedir (Grafik 5 ve 6). 
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Grafik 5: Ankete Katılanların Yaş Dağılımı Karşılaştırması 

Grafik 5’e göre Hatay’ın diğer ilçelerinden ankete katılanların oranı 

26-50 bandı arasında daha yüksek, 51 yaş ve üzeri sadece 1 katılımcı 

bulunmaktadır. Oysa Kırıkhan’dan katılıma bakıldığında 51 yaş ve üzeri 

anketi cevaplama oranı sıralamasında 2.dir. Kırıkhan’dan gelen cevaplar orta 

yaş ve üzeri, daha yerleşik ve ilçede yaşam süresi açısından daha uzun zaman 

geçirmiş kişilerin verdiği cevaplar olma ihtimalini taşımaktadır. Dolayısıyla 

anketin kendi kurgusu ile Kırıkhan’dan katılımcı kitlesinin ev, mahalle, kent 

arasındaki ilişkiyi ele alan sorulara vermiş olduğu cevapların çerçeveyi 

çizmek için sağlıklı sonuçları içerdiği düşünülmektedir.   

Grafik 6’ya göre ise; ankete katılanların meslek dağılımları 

görülmektedir. Meslek sınıflamaları katılımcıların meslekleri üzerinden 

gruplandırılmıştır. Ankete katılanların meslek çeşitliliği Hatay’ın diğer 

ilçelerinde daha farklılık göstermektedir. Ancak Kırıkhan ilçesinde yoğun 

olarak; ev hanımı, öğretmen, mühendis, memur ve işsizlerden oluşan 

cevaplamalara rastlanmaktadır. Eğitim seviyesi açısından değerlendirildiğinde 

özellikle akademisyenlerden gelen cevapların Hatay’ın diğer ilçelerinden 

yoğun olması ve işsiz cevaplarının Kırıkhan ilçesi ile eşit olması, Kırıkhan’ın 

karakterinin daha kırsal ve az gelişmiş bir ilçe olduğunun işaretini bize 

vermektedir. Kırıkhan ilçesinin daha yerleşik bir nüfus grubundan oluştuğu 

çıkarımını yapmak da mümkündür.   
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Grafik 6: Ankete Katılanların Meslek Dağılımı Karşılaştırması 

 

Grafik 7: Ankete Katılanların Kırıkhan İlçesinde Medeni Durumu Dağılımı 

Kırıkhan ilçesinin daha yerleşik bir nüfus grubundan oluştuğu 

çıkarımını medeni durum verilerinden Grafik 7 ve 8 üzerinden de 

yorumlamak mümkündür. Kırıkhan ilçesinde medeni durumu evli olanların 

oranı %74 iken, Hatay’ın diğer ilçelerinde bu oran %57’dir. Grafik 9 

üzerinden hanelerdeki çocuk sayısı karşılaştırıldığında, 3 ve 4 çocuklu 

hanelerin Kırıkhan’da daha yoğun yaşadığı çıkarımını yapmak da 

mümkündür. Ancak tüm bu çıkarımların karşısında Kırıkhan’da yaşayanların 
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yoğun olarak 0-5 yıllık yeni inşa edilmiş evlerde yaşam sürdüklerinin 

çıkarımını da Grafik 9’dan yapmak mümkündür.  

 

Grafik 8: Ankete Katılanların Hatay’ın Diğer İlçelerinde Medeni Durumu Dağılımı 

 

Grafik 9: Ankete Katılanların Çocuk Sayısı Karşılaştırması 
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Grafik 10: Ankete Katılanların Yaşadıkları Evlerdeki Yıl Sayısı Karşılaştırması 

 Genel bilgiler bize Kırıkhan ilçesinde yerleşik, evlerde ise 

yeni bir yaşam biçimi sürüldüğünün işaretlerini göstermektedir. Bu 

doğrultuda konut ve ev kavramı tanımları arasındaki ayrımın detayları sadece 

literatür olarak ele alınılmış, sadece fikir olarak bir ayrım olup olmadığı 

sorulmuştur.  

 

Grafik 11: Ankete Katılanların Kırıkhan İlçesinde Konut ve Ev Kavramı Arasındaki 

Ayrım Cevabı 
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 Kırıkhan’da ankete katılanların %74’ü konut ve ev kavramı 

arasında bir ayrım olduğunu düşünmektedir (Grafik 11). Hatay’ın diğer 

ilçelerinde ise bu oran %78’dir.  

 

Grafik 12: Ankete Katılanların Ev Kelimesinin Anlam Karşılaştırması 

Ev kelimesi ankete katılanlar için barınma ihtiyacının karşılanması 

dışında, güvenliği tesis eden ve kişisel ihtiyaçları da beraberinde karşılayan 

bir kavramdır. Bu kavramı Kırıkhan’da diğer bir cevapla katılımcı şu şekilde 

açıklamaktadır: “Hayatımda yaşadığım her türlü durumun özetini çıkarıp ve 

bir çözüm arama çabası içerisine girdiğim, sevdiklerimin nefesini daha iyi 

hissettiğim, konuşmadan dahi olsa bakışarak bütün halimin anlaşıldığı 

yer”. Dolayısıyla ev kavramının sadece fiziksel ya da ekonomik değil, sosyal, 

kültürel, psikolojik anlamı da beraberinde içeren bir kavram olduğu çıkarımını 

yapmak ankete katılımcılarının değerlendirmeleri üzerinden de mümkündür 

(Grafik 12).  
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Grafik 13: Ankete Katılanların Eski Ev ve Yeni Ev Karşılaştırması 

Grafik 13’de anket katılımcılarının eski ve yeni evlerini farklı 

özellikleri ile kıyaslamaları sonucu gözlemlenmektedir. Burada yeni bir ev 

tercihinde ekonomik özelliklerden çok, fiziksel özelliklerin ön plana çıktığı 

bulgusu edinilmektedir. Hem Hatay’da hem de Kırıkhan’da yerleşik ve uzun 

dönemli bir yaşam için yaşanacak evin fiziksel özellikleri önem arz etmekte, 

tercih olarak site içerisinde veya apartman dairesinde yaşam devam 

etmektedir. Grafik 14’de ise evde geçirilen zamanın günün üçte biri ve daha 

fazla olduğu cevapların yoğun olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Grafik 14: Ankete Katılanların Evde Geçirilen Zaman Karşılaştırması 
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Grafik 15: Ankete Katılanların Evde Geçirilen Zaman Karşılaştırması 

Grafik 15’de ise ev dışında en çok vakit geçirilen yerler işyeri olarak 

her iki gruplama içinde karşımıza çıksa da, Kırıkhan ilçesinde bir AVM 

olmamasına rağmen park alanları ile kıyaslandığında, AVM dışında park 

alanlarında daha az vakit geçiriliyor olması çarpıcı bir bulgudur. Antakya ve 

İskenderun ilçelerinde ikişer adet AVM bulunmaktadır. Kırıkhan ilçesindeki 

katılımcılar AVM’ ye gitmek için Antakya ve İskenderun ilçesi ile ilişki 

kurmaktadır sonucu doğrulanab8ilir bir bulgudur. Ancak Hatay’ın diğer 

ilçelerindeki duruma bakıldığında park alanlarında zaman geçiren kişi sayısı 

AVM’ den fazladır çıkarımını yapmak mümkündür. 

 

Grafik 16: Ankete Katılanların Ev Mülkiyet Durumunun Karşılaştırması 
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Grafik 16’ya bakıldığında Kırıkhan ilçesinde mülk sahipliliği oranı 

%83 iken Hatay’ın diğer ilçelerinde bu oran yaklaşık olarak %55 tir. Burada 

yerleşmeler arasında konut fiyatları ve kişi gelirleri, kişilerin aileleri ile 

birlikte yaşamaları gibi faktörler ön plandadır. Ancak evin mülk sahipliliği 

yılı karşılaştırıldığında son 5 yılda yoğun bir mülk sahiplenmesi olduğu 

gerçeği ülkemizin konut ve inşaat sektörü politikaları, konut kredisi uygulama 

sistemleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Grafik 17) . 

 

Grafik 17: Ankete Katılanların Mülk Sahipliliği Yılı Karşılaştırması 

 

Grafik 18: Ankete Katılanların Evi Kimin Aracılığıyla Bulduklarının Karşılaştırması 
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Grafik 18’e bakıldığında her iki grup için de yeni bir ev bulma 

sürecinde yakın çevre, emlakçı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden 

daha etkin rol oynamaktadır. Hatay’ın geneli için internet satışlarının henüz 

çok da yaygın olmadığını söylemek mümkündür.  

 

Grafik 19: Ankete Katılanların Ev m2’lerinin Karşılaştırması 

 

Grafik 20: Ankete Katılanların Ev Oda Sayılarının Karşılaştırması 

Grafik 19 ve 20’ye bakıldığında hem Kırıkhan’da hem Hatay’ın diğer 

ilçelerinde 121-180 m2 ve 3+1lik evlerde yaşamın yaygın olduğu 

görülmektedir. Ancak ev tipi çeşitliliği açısından Hatay’ın diğer ilçeleri daha 

fazla çeşitlilik göstermektedir. Kırıkhan ilçesinde özellikle 1+1 ve 1+0 
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dairede yaşayan olmaması medeni durum verileri ile çakıştırıldığında daha 

çekirdek aile içerisinde bir yaşamın olduğu çıkarımını yapmamıza fırsat 

tanımaktadır. Konfor koşulları açısından Grafik 21’e bakıldığında ise; genel 

olarak evde yaşayan bireylerin kendilerine ait odalarının bulunduğu bilgisi 

edinilmektedir.  

 

Grafik 21: Ankete Katılanların Evde Kişi Başına Oda Sayısı Karşılaştırması 

 

Grafik 22: Ankete Katılanların Evin Güneş Alma Durumu Karşılaştırması 

Grafik 22’ye bakıldığında ise fiziksel açıdan güneş alınan evlerde 

yaşam sürülmektedir. Ancak Grafik 23’e bakıldığında evlerin nem sorunu 
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olduğu, iklimsel ve yalıtımsal gerekçelerle bazı fiziksel sorunların sonucu 

yüzde yüz konforlu bir yaşam sunmadığını anlayabilmekteyiz. Su ve elektrik 

tesisatı ve internet altyapısı açısından Grafik 24 ve 25’ e bakıldığında; su ve 

elektrik tesisatı açısından bir sorunun genel olarak yaşanmadığını, ancak her 

iki grup da internet altyapısı açısından sıkıntı olduğunu söylemek 

mümkündür. Covid 19 ile birlikte dijitalleşme de önem kazandığı için 

elverişli, gündelik ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap vermesi gereken bir evin 

internet altyapısı açıcından sıkıntı yaşatmaması gerekmektedir.     

 

Grafik 23: Ankete Katılanların Evin Fiziksel Özellikleri Karşılaştırması 

 

Grafik 24: Ankete Katılanların Tesisat Özellikleri Karşılaştırması 
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Grafik 25: Ankete Katılanların İnternet Altyapısı Özellikleri Karşılaştırması 

 

Grafik 26: Ankete Katılanların Yakın Bina Mesafesi Özellikleri 

Karşılaştırması 

Grafik 26’ya bakıldığında her iki grupta evlerinin yakınında bulanan 

mesafeleri farklı ele almaktadır. Kırıkhan’daki katılımcılar Hatay’ın diğer 

ilçelerine kıyasla yapı yaklaşma mesafeleri açısından bir birine daha mesafeli 

olan evlerde yaşam sürmekte, Hatay’ın diğer ilçelerinde ise bu eğilim farklılık 

göstermektedir. Bina mesafelerini yeterli bulmayanların oranı daha yüksek, 

daha niteliksiz bir kentsel yaşam kalitesine işaret etmektedir.   
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Grafik 27: Ankete Katılanların Yaşam Biçimi Özellikleri Karşılaştırması 

Grafik 27’de yaşam biçimi açısından bir karşılaştırma yapıldığında ise; 

mevcut duruma kıyasla bir bahçe ve bir sosyal donatısı olsa daha iyi bir evde 

yaşayacağını düşünenler bulunmaktadır. Genel olarak evlerinde gündelik 

ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayan insanların, ekonomik olarak da bir 

problem yaşamadıklarını anlamak grafik sonuçlarından mümkündür. Aynı 

zamanda kent merkezine erişim mesafesinde yaşamakta oldukları da ilgili 

soruya verilen cevaplardan anlaşılmaktadır.  

 

Grafik 28:  Ankete Katılanların Park Alanlarına Olan Mesafesi 
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Grafik 28’de park alanlarına olan mesafe incelendiğinde Kırıkhan’dan 

ankete katılanların yarısı evet yarısı hayır olarak cevap vermiştir. Bu cevap ev 

dışı zamanın geçirildiği yerler olan AVM sonucunu içeren Grafik 15 ile 

çakıştırıldığında neden Hatay’ın diğer ilçelerine kıyasla ev dışı zamanın 

parktan çok AVM’ de geçirildiğini de anlatmaktadır.  

 

Grafik 29: Ankete Katılanların Sağlık Kuruluşlarına Olan Mesafesinin 

Karşılaştırması 

Grafik 29’da sağlık kuruluşlarına erişim mesafesine erişimler 

irdelenmiş genel olarak iki grup için de bir zorlanma yaşanmadığı 

gözlemlenmektedir. Ancak pandemi döneminde 1 kişinin bile bu sorunu 

yaşamasının ciddi sonuçları olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ev ile sağlık 

kuruluşu ilişkisinin fiziksel erişim ve sosyal erişim açısından ne olması 

gerektiği insan hakları çerçevesinde ele alınması gereken önemli bir konudur. 

Ancak bu çalışma kapsamı bu konuyu içermemektedir. 
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Grafik 30: Ankete Katılanların Okula Olan Mesafesinin Karşılaştırması 

Salgın süreci ile birlikte okula olan erişim mesafesinin anlamı da 

değişmiştir. Salgın olmayan bir dönemde ev ile okul arası mesafenin 

erişilebilir olması normalde önemli bir tercih ve daha elverişli bir yaşama 

imkân sunarken, uzaktan ve evden eğitim süreci ile birlikte ev kullanım alanı 

olarak kendisi okul mekânına dönüşmüştür. Sürecin belirsizliği artık evin 

içinde eğitime de elverişli bir ortam sunması gerektiğini hem fiziksel olarak 

hem sosyal açıdan bir gereklilik olarak karşımıza çıkarmakta, evde okula 

giden çocuk sayısı kadar gerekli teknik altyapıyı sunacak oda biriminin 

tasarımlarda göz önünde bulundurulması gerektiği yeni bir döneme işaret 

etmektedir.   

 

Grafik 31: Ankete Katılanların Pazar Alanına Olan Mesafesinin Karşılaştırması 
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Sağlıklı gıdaya erişim de salgın döneminin temel ihtiyaçları 

arasındadır. Dolayısıyla evin pazar olanlarına erişim mesafesi önem arz 

etmektedir. Özellikle doğrudan yerel üreticinin satış yaptığı köy pazarlarına 

ve markete erişim mesafesinde olabilmek elverişli bir konut için önemli bir 

koşul olmuştur. Bu doğrultuda Grafik 31’e ve 32’ye bakıldığında; ankete 

katılanların büyük çoğunluğu pazar ve market alanlarına erişim mesafesinde 

yaşam sürmektedirler.  

 

Grafik 32: Ankete Katılanların Markete Olan Mesafesinin Karşılaştırmaı  
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Grafik 33: Ankete Katılanların Gündelik Gereksinim Mesafesi Karşılaştırması 

Grafik 33’e bakıldığında ise Kırıkhan’da büyük çoğunluğun kentin 

ölçeği ile ilişkili olarak da düşünüldüğünde 10 dakikalık erişim mesafesinde 

yaiadığı; ancak Hatay’ın diğer ilçelerinde herkesin bu fırsata sahip olmadığı 

bilgisi gözlemlenebilmektedir. Salgın dönemi bir kriz anı olduğu için, 

ihtiyaçlara hızlı çözüm üretecek mekânların yaşanılan ev ile ilişkisi önem arz 

etmekte, kentlerin ölçeği, evin ise bulunduğu yaşam alanı ile ilişkisi elverişli 

bir ev ortamı için artık göz ardı edilemeyecek bir konudur.    
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Grafik 34: Ankete Katılanların Mahalle Memnuniyeti Karşılaştırması 

 

Grafik 35: Ankete Katılanların Komşularıyla İletişim Durumu Karşılaştırması 

Mahalle; sırasıyla evren-dünya-ülke-bölge-il-ilçe dizgesinde aslında 

bir birey, bir insan olarak algılayabileceğimiz en önemli hem idari hem de 

mekânsal yerleşim biriminin mahalle olmasıdır. Ülkemiz yasal sisteminde 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda ise mahalle kavramı;  “Belediye sınırları 

içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında 
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komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla 

ailelerimizle aramıza sosyal mesafe koymamız gereken pandemi dönemi, 

olası bir yardım ihtiyacına yönelik komşuluk ilişkilerinin önemini yeniden 

anımsatmıştır. Bu nakış açısıyla Grafik 34’de her iki grup da yaşadıkları 

ilçelerde mahallelerinden genel olarak memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

Ancak Grafik 35’de komşuluk ilişkisi açısından bir değerlendirme 

yapıldığında Kırıkhan’da komşu iletişiminin oldukça yüksek olduğu, ancak 

ilçelerin ölçeği büyüdükçe bu eğilimin azaldığı gözlemlenmektedir. Grafik 36 

ve Grafik 37’ye bakıldığında ise hem mahallede hem ev ararken ayrımcılığa 

uğrama eğiliminin oldukça düşük olduğu gözlemlenmektedir. Özetle; 

kentlerin ölçeği büyüdükçe ötekileştirme eğilimi bulunmasa da mahalle 

kavramının içeriğinden komşuluk iletişimi açısından uzaklaşıldığını söylemek 

mümkündür.    

 

Grafik 36: Ankete Katılanların Mahallede Ayrımcılık Yaşama Durumu 
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Grafik 37: Ankete Katılanların Ev Ararken Ayrımcılık Yaşama Durumu 

 

 

Grafik 38: Ankete Katılanların Ev Esnekliği Karşılaştırması 
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Grafik 39: Ankete Katılanların Evdeki His Karşılaştırması 

Grafik 38 ve 39’a bakıldığında ise; her iki grubun da genel olarak 

yaşadıkları mahalle ve evlerde kendilerini elverişli bir ortamda yaşadıkları 

tanımını yaptıklarını iddia edebiliriz. Ancak özellikle Grafik 38’de 

Kırıkhan’da ev esneklik tanımının yapıldığı en çok cevap; komşularıyla 

iletişim kurmaya olanak sağlayan bir yaşam olmuşken, Hatay’ın diğer 

ilçelerinde evin duvarlarına obje asabilmek olarak işaretlenmiştir. Dolayısıyla 

burada kentin ölçeği-mahalle- komşuluk ilişkisinin düşünülmesi gerektiği 

bulgusuna bir kez daha erişilmiştir. Ancak konunun derinliği bu çalışmanın 

kapsamında değildir.  
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Grafik 40: Ankete Katılanların Evdeki His Karşılaştırması 

 

Grafik 41: Ankete Katılanların İdeal Ev Tercihleri Karşılaştırması 
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Grafik 42: Ankete Katılanların İdeal Ev Ortamı Karşılaştırması 

Grafik 40, 41 ve 42 Covid 19 sonrası yaşam ve ev tercihlerini 

anlamaya yöneliktir. Aslında raporun bu bölümüne kadar olan elverişli bir 

evde yaşam sürdüklerinin çıkarımını yapabileceğimiz anket katılımcılarının, 

içinde oldukları mod nedeniyle ev tercihlerini değiştirmeyi düşündüklerini ya 

da en azından bir ikincil konut talebinin olduğunu gözlemleyebilmekteyiz. 

Salgın öncesinde sitede ya da apartman dairesinde yaşayan katılımcılarımız 

salgın sonrasında yoğun olarak kentle bağlarını kurabilecekleri tek ailelik 

bahçe kullanımının yoğun olabileceği evlerde yaşam sürmek istemektedirler. 

Aslına bakılırsa fiziksel, ekonomik ve pek çok açıdan elverişli bir konutun 

anlamının salgın anlamında nasıl değişebileceğini üç grafik üzerinden 

değerlendirebilmek mümkündür. İmkânınız olsa nasıl bir evde yaşamak 

istediniz? Sorusuna verilen cevaplar arasında 113 anket içinde apartman ve 

toplu konuta sadece 5 cevap tıklanmıştır. Bu da elverişli yaşam sürdüğünü 

iddia eden katılımcıların aslında salgınla birlikte pek de elverişli bir yaşam 

sürmediklerinin farkına varmalarına neden olmuştur.  

 Grafik 42’de ise Sizce herkes için ideal bir ev ortamı hangi 

koşulları sağlamalıdır?  Sorusunun cevap dökümü yapılmıştır. Her iki grup 

için de en az tıklanan nitelik kültürel çeşitliliğin olduğu bir mahallede yaşam 

olmuştur. Yani Barış ve Hoşgörü kenti olduğu iddia edilen Unesco 

Gastronomi Şehri unvanına sahip Hatay’da dahi kültürel çeşitlilik içeren bir 
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mahallede yaşamanın ne demek olduğu yeterince anlaşılamamış, homojen 

ama farklı kültürden mahallelerin biraradalığı ile kimliğini özdeşleştirdiği 

çıkarımını yapmak mümkündür.  

 

Grafik 43: Ankete Katılanların Zorunlu Göç Edenlere Farkındalık Duygusu 

Karşılaştırması 

 

Grafik 44:Konut Hakkı Grafiği 
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Çalışmanın anketinin uygulamasının tamamlanmasından bir hafta 

sonra,  Birleşmiş Milletler, Konut Hakkı Raportörlüğü Covid-19 Rehberleri 

hazırlamıştır. Bu rehberler; evsizlik koşullarında yaşayanların korunması, 

enformel yerleşim yeri sakinlerinin korunması ve kiracılar ile konut kredisi 

ödeyenlerin korunmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu rehberlerde 

karantina sürecinde konut, bir savunma aracı olarak yorumlanmaktadır. Bu 

doğrultuda Grafik 43 ve 44’e bakıldığında, zorunlu dış göçle Hatay’a gelen 

kentsel mültecilerin en çok ayrımcılığa uğradığı konu olan konut problemi 

üzerine yerel halkın da salgın süreciyle birlikte bir duyarlılık geliştirdiği ve 

hak temelli olarak konuyu algılamaya başladığını söylemek mümkündür. 

SONUÇ 

Salgın süreciyle birlikte hayatın eve sığdırılmaya çalışıldığı bir 

dönemi geride bıraktık. Bu doğrultuda konutta yaşayanların konut 

tercihlerinin değişmesi de beklenen salgın döneminin önemli bir sonucu 

olarak karşımıza çıkmıştır. Her aile ferdinin kendine özgü bir odasının 

bulunması, konutun bahçesinin bulunması salgın sonrası dönemde en çok 

karşımıza çıkan konut tercih sebepleridir. Barınma, optimal olarak sağlık için 

bir temel standardı sağlamalıdır. Bu standartlar; bireyler için bir yatağın 

konulabileceği, hareket edilebilecek fiziksel alan sunan, ısınma ve beslenmeye 

elverişli bir ortamı içinde barındırmalıdır. Konutun halk sağlığı ile iç içe olan 

bir kavram olarak ele alınan bu çalışmada; barınma koşulları da dahil olmak 

üzere çevresel yaşam koşulları, bireyin sağlığının birincil belirleyicileri olarak 

ele alınmıştır.  

Sıradan, gündelik hayatın dokusu, farklı insanlar için farklı ölçülerde 

olsa da, esas olarak konutta konumlanır, coğrafi olarak farklılaştırılır ve 

merkezlenir. Bu doğrultuda, sosyal koşullar ve sağlık (örneğin, gelir 

eşitsizlikleri ve sağlık, sosyal destek ve sağlık, iş ve sağlık ve yaşam boyu 

gelişim ve sağlık) arasında zaten konutun merkezileşen önemi birleştiğinde, 

daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacı daha da güçlendirmektedir. Sağlık 

sorunları ile konutun rolünün inceleneceği araştırmalara duyulan ihtiyaç 

günümüzde hâlâ önemini korumaktadır.  
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GİRİŞ  

Engellilik, insanın var olduğu andan itibaren ortaya çıkan bir olgudur. 

Bireyin yaşam sürecinde çeşitli sorunlara yol açan hayata katılımını 

sınırlandıran bir durum olarak çok çeşitli araştırma konularına kaynaklık 

etmektedir. Farklı disiplinlerin çalışma konusu olan engellilikle ilgili tanımlar 

da bu nedenle değişmekte ortak bir tanımın yapılması güçleşmektedir.   

Engellilik, her yaştan bireyin etkilenebileceği bir durumdur. Sadece 

doğuştan gelen bir durum değildir, yaşamın herhangi bir döneminde bireylerin 

engelli olma ihtimalleri bulunmaktadır. Bu noktada engelliğin bireyleri 

etkileme düzeyleri de çeşitli koşullara bağlı olarak farklılık arz etmektedir. 

Etkilenme düzeyini etkileyen önemli bir faktör de bireylerin yaşıdır. 

Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde olan insanların 

engellilikten etkilenme ve engellilik ile baş edebilme düzeyleri birbirlerinden 

oldukça farklıdır. Bu dönemler içerisinde çocukluk dönemi (0-18 yaş), 

engellilik açısından kritik dönemlerden biridir. Çocuğun doğuştan ya da 

çocukluk döneminde karşılaştığı engellilik hem çocuk hem de aile için çeşitli 

sorunlara yol açmaktadır.  

Engelli çocukların bakımı, gelişimi, eğitimi, sosyal hayatla 

bütünleşmesi gibi konular ailelerin düşünmesi gereken en önemli konuların 

başında gelmektedir. Engelli çocuğun hayatına en iyi şekilde devam 

edebilmesi, engelli bir çocuğa sahip olan ailelerin de engellilik durumunun 

getirdiği dezavantajlardan en az düzeyde etkilenebilmesi adına her ülkenin 

engelli politikaları bulunmaktadır. Bu politikalarda engelli birey ve aileleri 

için çok çeşitli maddi ve manevi destekler bulunmaktadır.  

Sosyal politikaların ve engelli haklarının birey ve ailesine sağladığı 

yararlar göz önüne alındığında bazı aileler bu imkânların varlığından 

habersizken bazı aileler de bu durumu kötüye kullanma yolunu tercih 

etmektedirler. Bazen engelli çocukların aileleri bazen de herhangi bir engeli 

bulunmayan çocukların aileleri sadece engelli haklarından faydalanmak adına 

çocuklarını kullanmakta, çocukların örselenmesine ve ihmaline neden 

olmaktadır. Üstelik engelli olan bireylerin haklarını sömürme durumu da söz 

konusu olmaktadır. 

Bu çalışmada; engelli haklarından faydalanmak adına ailelerin, 

çocuklarının herhangi bir engel durumu olmamasına rağmen engelli raporu 

almak için başvuru süreçleri incelenecektir. Engellilik tanımı, çeşitleri ve 

ülkemizdeki engelli hakları hakkında bilgi verilip bu araştırmanın amacı olan 

engelli haklarından faydalanmak için gerekli yerlerden rapor çıkartmak için 

başvuru süreci ile ilgili yapılan incelemenin sonuçlarına yer verilecektir. 
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1. ENGELLİLİK TANIMLAMALARI 

Engellilik bütün toplumlarda görülebilecek bir meseledir. Geçmişi de 

insanlığın ortaya çıkışıyla paralel uzanan bir olgu olması sebebiyle geçmişten 

bugüne engelliliğe bakış açıları ve sunulan çözüm yolları da değişiklik 

göstermiştir. Geçmişte sadece bir sağlık problemi olarak ele alınan bu durum 

günümüzde sosyal bir sorun olarak da kabul edilmekte ve çözüm yolları 

aranmaktadır(Oktar, 2020). Engelliliğin bu çok yönlü doğası, engellilik 

hakkında yapılan tanımlamalarda da çeşitliliğin fazla olmasına katkıda 

bulunmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) engelliliği, kişinin gündelik işlerini 

yerine getirmesine engel olan, bireyin kişisel özelliklerine ve içinde 

bulunduğu toplumun koşullarına göre değişen bir olgu olarak tanımlamaktadır 

(Aslan ve Şeker, 2011). Başka bir tanımda engellilik; doğumla oluşan ya da 

hayatın herhangi bir döneminde meydana gelen, kişinin fonksiyonlarını yerine 

getirmesine engel olan ve bireyi kısıtlayan bir durumdur.  

Engellilik tanımındaki çeşitlilikler toplumların engelli bireylere 

tanıdığı hakların da değişime uğramasına neden olmaktadır. Engelli bireylere 

hastalıklı, noksan gözüyle bakan toplumlar engelli bireyleri toplumdan 

soyutlamaya odaklı iken engelli bireyleri toplumun diğer fertlerinden ayrı 

tutmayan toplumlar, onları sosyal hayata daha fazla dahil edebilmek adına 

önlerine çıkabilecek engelleri aşmaya çalışmaktadır. Bu konuda engelli 

bireyler için yapılan düzenlemelerin yasal boyuta ulaşması uygulanabilirliği 

açısından büyük bir önem arz etmektedir. Nitekim sosyal devletlerin hemen 

hepsinde engelli hakları yasalarla güvence altına alınmıştır.  

2. ENGELLİLİĞİN SINIFLANDIRILMASI 

Engellilik türleri genel olarak altı başlık altında ele alınmaktadır. 

2.1. Ortopedik Engel: Bu engel grubundaki kimselerde uzuv kaybı, 

noksanlıkları veya yetersizlikleri görülmektedir. Örneğin el, kol eksiklikleri, 

bacaklarda bulunan uzunluk veya kısalık, herhangi bir rahatsızlık sonrası felç 

kalma gibi durumların tümü ortopedik engel grubuna girmektedir.  
 

2.2. Görme Engeli: Bireyin gözlerinden birinin ya da her ikisinin 

işlevini, görmeyi sağlayacak kadar yerine getirememesi sonucu ortaya çıkan 

engellilik türüdür. 
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2.3. İşitme Engeli: Bireyin duymasını engelleyecek bir 

rahatsızlığının olması sonucunda kulaklarının gerekli işlevi yerine 

getirememesi işitme engelidir. 
 

2.4. Dil ve Konuşma Engeli: Bu engel; konuşma yetisinin olmaması, 

olsa dahi konuşmada çeşitli sorunların yaşanmasıdır. Kekemelik dil ve 

konuşma engeline örnek olarak verilebilir.  
 

2.5. Zihinsel Engel: Bireyin zihinsel aktivitelerini yeterli derecede 

yerine getirememesi sonucu oluşan engel türüdür. Down Sendromu’na sahip 

olan bireyler zihinsel engelli kategorisine girmektedir. 
 

2.6. Kronik Hastalıklar: Kronik hastalıklar, bireylerin günlük yaşam 

aktivitelerini kısıtlayan, onları sürekli bakıma veya tedaviye muhtaç bırakan 

hastalıklardır. Çeşitli kalp hastalıkları, Alzheimer, kanser, astım gibi 

hastalıklar kronik rahatsızlıklardır.  
 

3. TÜRKİYE’DE ENGELLİ HAKLARI 

Sosyal devlet anlayışına sahip olan devletlerin dezavantajlı bireylere 

sağladıkları olanaklardan biri olan engelli hakları, engelli bireylerin içinde 

bulundukları dezavantajlı koşullardan en az düzeyde etkilenmeleri ve sosyal 

hayata katılımlarının önünde engel teşkil eden durumların ortadan 

kaldırılmasında büyük bir önem teşkil etmektedir. Yapılan tüm yasal 

düzenlemeler sadece engelli bireyi değil, engelli bireyin ailesini de 

kapsamaktadır. Aileyi de olanaklardan mahrum bırakmayan yasalar sayesinde 

aileler, engellilik durumundan dolayı dezavantajlı bir duruma düşmekten 

kurtulmaktadır. Bu noktada engellilere sağlık, barınma, eğitim, iş vb. 

konularda destek olabilecek birçok yasal düzenleme zaman içinde gelişim 

göstermektedir. 

Türkiye’de engelli hakları 1950’li yıllardan itibaren büyük bir gelişme 

göstermiştir. Özellikle 1982 Anayasası ile birlikte engelli hakları mevzuatta 

yer alan bir durum haline gelmiştir. 1982 Anayasası içerisinde yer alan 5378 

Sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile engelli bireylerin hakları güvence altına 

alınmıştır. 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un temel amacı; engelli 

bireylerin kendilerine tanınan tüm haklardan en üst düzeyde yararlanmalarını 

sağlamak, bireylerin toplumdan kopmalarının önünü kesmek, engelliliğe 

neden olan faktörleri azaltmak ve bireyleri güçlendirmektir. Toplumları etkin 

kılmak amacıyla öncelikle toplumun dezavantajlı bireylerini güçlendirmek ve 
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toplumda aktif rol almalarını sağlamak her devletin en önemli amaçları 

arasında bulunmaktadır. 

Mevzuatta yer alan engelli bireyler ve aileleri için düzenlenen haklardan 

bazıları şunlardır(Çitil ve Üçüncü, 2018):  

• Özel eğitimden faydalanan engelli çocukların okullarına ulaşımı 

ücretsizdir.  

• Engelli bireylere özel yapılan okullarda ders kitapları vb. araç 

gereçler ücretsiz olarak sunulmaktadır.  

• Engelli bireylerin girdiği sınavlarda bireylerin bir dezavantajla 

karşılaşmaması için uygun sınav ortamı ve şartlar sağlanmaktadır.  

• Engelli bireylerin üniversite giderleri için öğrenim kredisi 

sağlanmakta ve kalacak yer için yurtlar tesis edilmektedir. Alınan 

öğrenim kredisinin geri ödemesinde ise engellilik oranı %40’ın 

üstünde olan öğrencilere indirimler uygulanmaktadır. 

• Devlet hastanelerinden ücretsiz bir şekilde alınan Engelli Sağlık 

Raporu’nda %40’tan daha fazla engeli bulunan bireylere ve 

ailelerine birçok hak tanınmaktadır. 

• Engeli sebebiyle gerekli tedavi ve cihazlara ulaşamayacak maddi 

güçte bulunan engelli bireylerin ihtiyaçları sosyal güvenlik 

kurumlarınca yerine getirilmektedir. Bireylerin yaşadıkları yerde 

bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da eksik 

kalınan noktalarda devreye girip bireylerin diğer ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. 

• Gerekli maddi güce sahip olmayan engelli vatandaşlar gerek kurum 

gerekse evde bakım hizmetinden faydalanabilmektedir. Engel oranı 

%50 üzerinde olan ve ağır engeli bulunan bireyler, haneye giren 

toplam ücretin belli bir düzeyin altında bulunması neticesinde evde 

bakım ücretinden faydalanabilmektedir. Bireyler için büyük bir 

önem arz eden evde bakım ücreti ailelerin başvuruda bulunmasını 

sağlayan en önemli nedenlerden biridir.  

• Engelli birey için hastaneden alınan sağlık kurulu raporunda %40 ve 

üstünde bir engel oranına sahip olmak engelli aylığının alınması için 

yeterli olmaktadır. Diğer istenen belirli şartların da sağlanmasıyla 

birlikte %40 ve üzeri engel oranına sahip olan bireylere muhtaç 

aylığı da bağlanmaktadır. 

• Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek ve 

toplumdan izole olmalarının önüne geçmek için engelli bireyler 
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istihdam edilmektedir. Engelli bireylerin istihdamı ile engelliliğin 

bir sosyal sorun olarak bireylerin önüne çıkmasının azaltılması 

hedeflenmektedir. Bu nedenle Türkiye İş Kurumu’nun belirli sayıda 

kamuda ve özel sektörde engelli personel çalıştırma zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

• Engelli bireylere olduğu kadar ailelerine de birtakım haklar tanıyan 

yasalar gereği engelli bir çocuğa sahip olan memur ebeveynlere 

belirli şartlar neticesinde tayin hakkı sağlanmaktadır.  

• Engelli bir çocuğa sahip olan kadın ebeveynlerin ve engelli 

personellerin erken emekli olma gibi fırsatları da bulunmaktadır.  

• Engelli bireylere hizmet sağlayan bir diğer kuruluş da 

belediyelerdir. Belediyeler engelli bireyler için gerek kültürel gerek 

sosyal birçok faaliyet yürütmektedir. Bireylerin sosyal yönden 

herhangi bir eksiklik yaşamamaları adına düzenlenen bu faaliyetler 

topluma katılım açısından önem arz etmektedir.  

• Belediyelerin bir diğer faaliyeti, engelli bireylerin seyahatlerinin 

kolay gerçekleştirilmesi için toplu taşımalardan ücretsiz ya da 

indirimli faydalanabilmelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca bireylerin 

yaşadığı haneye ait su faturalarına da indirim uygulanabilmektedir.  

• Seyahat konusunda bireylerin hava yolunu tercih etmesi noktasında 

Türk Hava Yolları engel oranı %40’ın üzerinde olan bireylere ister 

yurt içi ister yurt dışı olmak üzere %25 indirim uygulamaktadır.  

• Trenle seyahat etmek isteyen engelli vatandaşlar da Devlet 

Demiryollarının sağladığı %20 indirim hakkından faydalanabilmek-

tedir.  

• Bazı otobüs firmalarının da engelli bireyler için sağlamakta olduğu 

indirimler mevcuttur. Bireylerin şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri 

için önemli fırsatlardan biri olarak bu indirimler bireylerin sağlık 

harcamaları için oldukça önemlidir. 

• Engelli bireylerin iletişim noktasında sıkıntı yaşamamaları ve rahat 

iletişim kurmaları için ödeme noktasında rahat edebilecekleri tarife 

hizmetleri sunan GSM operatörleri de bulunmaktadır.  

• Engelli bireylerin sosyal yaşamına katkıda bulunan bir diğer 

uygulama ise Kültür ve Turizm Bakanlığının sunmuş olduğu müze 

vb. yerlere ücretsiz giriş hizmetidir. Engelli bireyler aynı zamanda 

devlet tarafından düzenlenen tiyatro oyunlarını da ücretsiz bir 

şekilde izleme hakkına sahiptirler. 
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• Engelli bireyler, istenilen şartların sağlanması koşuluyla gelir vergisi 

indiriminden de yararlanabilmektedir. 

• Bu haklar sadece engeli bireyler ve ailelerine destek sağlamak için 

sunulmaktadır. Hakların kötüye kullanılmasının önlenmesi amacıyla 

bu hakların sömürüsünün incelenmesi önem taşımaktadır. 

 

4. YÖNTEM 

Bu çalışma engelli bir bireye sahip olmayan ailelerin, engelli bireylere 

sunulan haklardan faydalanmak amacıyla çocuklarını kullanarak engelli 

raporu çıkarma başvurusunda bulunmalarının tespit edilmesi ve çözüm 

önerileri sunulması amacıyla hazırlanan nitel bir çalışmadır. Nitel araştırmada, 

kullanılan yöntemler ile bireylerin iç dünyalarına yönelik derinlemesine 

bilgiler elde edilebilmektedir. Bu nedenle bireylerin gerçek düşünce ve 

davranışlarına ulaşmak daha da kolaylaşmaktadır(Yıldırım ve Şimşek, 2018). 

Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme türünde de bireylerle yüz 

yüze iletişim kurularak veriler toplanmaktadır(Karasar, 2014). 

5. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE SÜRECİ 

Bu araştırmada veriler, 7 özel eğitim öğretmeni ile yarı 

yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Özel eğitim 

öğretmenlerinin 3’ü kadın 4’ü erkektir. Yaş aralıkları 25-45 arasıdır. Meslekte 

çalışma süreleri 3-19 yıl aralığındadır. Yarı yapılandırılmış görüşmede 

görüşme yapılacak kişilere sorulacak sorular önceden hazırlanmıştır. Bununla 

birlikte görüşme esnasında araştırmacı daha derin bilgilere ulaşmak amacıyla 

hazırlamış olduğu sorulardan uzaklaşmamak kaydıyla yeni sorular sorma 

hakkına da sahiptir(Türnüklü, 2000). 

Yapılan çalışmada belirli bir örneklem oluşturulduğu için bulgular 

sadece belirlenen örneklem için geçerlidir(Buluş ve Ersoy, 2019). 

Katılımcıların izni dahilinde yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen 

bulgular detaylıca incelenmiş ve çözümlenmiştir. 

             Çalışmada katılımcılara aşağıda sıralanan sorular yöneltilmiştir: 

1. Rapor almak için başvuran ailelerin hepsine rapor çıkıyor mu? 

2. Raporu almak için hangi şartların sağlanması gerekiyor? 

3. Rapor şartlarını sağlamayan ailelerin rapor çıkmayınca tepkileri 

nasıl olmaktadır? 

4. Raporu çıkarmak için ısrarcı olan aileler var mı? 

5. Genelde hangi problemlerle başvuru yapanlarda rapor 

çıkmayabiliyor?  
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6. Rapor çıkarmaya başvuran aileler engelli haklarıyla alakalı sizlere 

sorular soruyorlar mı? Soruyorlarsa bu sorular ne tür sorular oluyor? 

7. Engelli olmayıp da kendini veya çocuğunu problemli göstermeye 

çalışan, rapor almaya başvuran aileler var mı? 

8. Genelde hangi problem veya engel durumunda başvuranlarda kesin 

rapor çıkıyor? 

9. Sürekli rapor isteyen ailelere rastladınız mı? 

10. Rapor almaya başvururken genelde anne mi yoksa baba mı 

başvuruda bulunuyor? 

6. VERİLERİN İŞLENMESİ VE ANALİZİ 

Verilerin işlenmesi ve analizinde betimsel analiz türü kullanılmıştır. 

Betimsel analizde, yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler aslından 

uzaklaşılmadan analiz edilmektedir. Yapılan görüşmelerde kurulan cümlelere, 

kişinin kullandığı kelimelere de dikkat edilmektedir(Kümbetoğlu, 2019). 

Betimsel analiz ile görüşmelerden elde edilen bilgilerin hangilerinin rapor 

sürecine dahil edileceği belirlenmiştir. Raporlaştırılan bilgiler son olarak 

temalara ayrılıp gruplandırılmıştır.  

7. BULGULAR 

Engelli bireylerin, engelli hakları üzerinden sömürüsü konulu 

araştırmada özel eğitim öğretmenleri ile yapılan ve öğretmenlerin kişisel 

fikirlerini ifade ettikleri görüşmeden yola çıkılarak 4 tema oluşturulmuştur. 

Çalışmaya katılım gösteren özel eğitim öğretmenlerinin isimleri açıkça 

verilmemiş olup Ö1, Ö2, Ö3…şeklinde kodlanarak sunulmuştur. Temalar; 

“Rehberlik Araştırma Merkezi raporunun çıkarılma süreci” ve “raporun 

çıkmasıyla elde edilen haklar”, “rapor çıkarttırmaya çalışan ailelerin beklenti 

ve soruları”, “raporun çıkmadığı durumlarda ailelerin verdiği tepkiler”, “rapor 

çıkarma sürecinde anne, baba ve çocuklar” şeklindedir. 

1.Tema: Rapor Süreci ve Elde Edilen Haklar; Raporu almak için 

hangi şartların sağlanması gerekiyor? 

Rehberlik Araştırma Merkezine aileler, çocuklarında bulunan 

herhangi bir dezavantajlı durumun şüphesi veya psikiyatri doktorun tanısı ve 

yönlendirilmesiyle başvurmaktadırlar. Çocuklarında fark ettikleri sorunlu bir 

durumun var olup olmadığını öğrenmek, bir engel durumuyla karşılaşıldığı 

noktada neler yapılabileceği ile ilgili bilgi almak ve bu durumla ilgili 

yararlanılabilecek haklardan faydalanmak amacıyla durumlarına netlik 

kazandırmak istemektedirler.  
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RAM raporunun çıkarılma süreci incelendiğinde katılımcılar şunları 

ifade etmektedir: 

“Rapor çıkarttırmak için yapılan başvurularda önce çocuğa zeka 

testleri uygulanmaktadır. Çocukta herhangi bir engelin var olduğu testler ile 

anlaşılınca durum aileye bildirilmektedir ve çocuk hastaneye 

yönlendirilmektedir. Hastanelerden alınan Çocuklar İçin Özel Gereksinim 

Raporu (ÇÖZGER) ile birlikte çocuklar ve aileleri verilen hizmetlerden ve 

haklardan faydalanabilmektedir.” (Ö1) 

Rapor çıkarttırmak için başvuran her aileye rapor çıkmamaktadır. 

Bazı aileler çocuklarında herhangi bir engel olmadığı halde çocuğunun bir 

engeli varmış gibi davranabiliyor ve rapor talebinde bulunabiliyor. Zeka 

testleri ile birlikte bir engeli olmadığı anlaşılan çocuklarda genel olarak 

hastane raporu da çıkmıyor bu durumda da çocuk ve ailesi de herhangi bir 

destekten faydalanmıyor.” (Ö1). 

“Raporun çıkması için hastaneden alınan tıbbi tanı ile RAM’da 

alınan eğitsel tanının uyuşması gerekmektedir.”(Ö4) 

“Rapor her başvurana çıkmamaktadır. Ailenin bulunduğu ildeki 

hastaneden rapor alamadığı durumlarda bazı aileler başka bir ildeki 

hastaneye gidip oradan rapor çıkartabiliyor. Bu durum rahatsız olduğumuz 

bir konu. Çünkü burada yapılan testlerde de bir engeli bulunmayan 

çocuklarda başka bir ilden alınan rapor getirilince bir uyuşmazlık ortaya 

çıkıyor.” (Ö5) 

“Rapor, bireylerin ihtiyacı doğrultusunda çıkıyor. Ailenin hastaneye 

başvurarak alacağı bir rapordur. RAM’da da ihtiyaç tespit edilirse veriliyor.” 

(Ö7) 

“Raporla birlikte rehabilitasyon, özel eğitim (8 saat özel eğitime karşı 

1100 TL maddi destek verilmektedir.), çocuğa tablet, aileye kömür gibi 

yakacak yardımı gibi hizmetler sağlanmaktadır. Sırf bu nedenle rapor 

çıkarttırmaya çalışan aileler bulunmaktadır. Bu aileler genellikle dar gelirli 

ailelerden oluşmaktadır.” (Ö1) 

“Eğitsel tanı, zeka ve performans testlerinden sonra konulmaktadır. 

Kurulda salt çoğunluk kararıyla destek eğitim verilen hizmetlerdendir.” (Ö6) 

“Tıbbi tanı, RAM incelemesi, aile bireylerinden birinin imzası ve 

kurul kararı ile rapor çıkarma süreci tamamlanmaktadır. Raporla birlikte 

özel eğitim hizmetlerinden faydalanılmaktadır.” (Ö3) 

Katılımcıların tamamı rapor çıkarttırmak isteyen her aileye raporun 

çıkmadığını, rapor çıkarılması için çocuğun ihtiyacının olmasının ön koşul 

olduğunu ifade etmişlerdir. Engelli Raporu almak için başvurulan her 
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çocuğun, özel eğitim, rehabilitasyon vb. hizmetlerden faydalanmasına gerek 

olup olmadığı yapılan inceleme ve zeka testleri neticesinde ortaya 

çıkmaktadır. Rapor çıkarılması sürecinde RAM’lar kadar önemli bir diğer 

kurum ise hastanelerdir. Hastanelerden alınan heyet raporu engelin tespiti 

noktasında ve raporun çıkarılmasında en önemli basamaktır. Hastaneden rapor 

çıkmaması durumunda birey ve aileleri hiçbir şekilde hizmetlerden 

faydalanamamaktadır.  

Katılımcılardan alınan bilgilere göre RAM ve hastane raporu ile 

birlikte çocuklar özel eğitim, rehabilitasyon, tablet; aileler kömür yardımı, 

maddi yardım gibi hizmetlerden faydalanmaktadır. Sırf bu haklardan 

faydalanmak için başvuruda bulunan aileler ile karşılaşılmaktadır. 

Sosyoekonomik açıdan yeterli düzeyde olmayan ailelerde bu durumla daha 

fazla karşılaşılmaktadır. Bu noktada hiçbir sıkıntısı olmayan çocuklar, 

ailelerin haklardan faydalanma isteği uğruna gerekmediği halde testlerden ve 

muayenelerden geçip örselenmektedir.  
 

2.Tema: Beklenti ve Sorular; Rapor çıkarmaya başvuran aileler 

engelli haklarıyla alakalı sizlere sorular soruyorlar mı? 

Soruyorlarsa bu sorular ne tür sorular oluyor? 

Engelli çocuğa sahip ailelerde; çocuğun bakımı, eğitimi, ihtiyaçlarının 

giderilmesi, sosyal yaşam, ailelerin kendilerine ayırdıkları vakit gibi 

konularda problemler yaşandığı yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. 

Özellikle sosyoekonomik açıdan yeterli düzeyde olmayan aileler için engelli 

bireylere ve ailelerine tanınan haklar büyük bir önem arz etmektedir. Bu 

nedenle, bu aileler için raporun çıkması, hem çocuklarının hem de 

kendilerinin verilen hizmetlerden faydalanmaları yaşadıkları olumsuzlukları 

hafifletmede kolaylık sağlamaktadır. Engelli bireylere tanınan hakların 

yaşamın hemen her yerinde sağladığı avantajların olumsuz bir sonucu bu 

durumu kötüye kullanmak isteyen ailelerdir. Haklardan faydalanmak amacıyla 

çocuklarında herhangi bir sorun varmış gibi davranan ve rapor çıkarttırmak 

için çocuklarının örselenmesine neden olan ailelerle de karşılaşılmaktadır. 

Bu konuyla alakalı katılımcıların görüşleri şunlardır: 

“Ailelerin en çok sorduğu soruların başında “Rapor ileride bir sorun 

çıkarır mı?” sorusu gelmektedir. Biz sürecin tüm detaylarını ailelere 

anlatıyoruz. Raporun ileride de ailelerin karşısına çıkabileceğini söylüyoruz. 

Bu durumda rapor çıkarttırmaktan vazgeçen aileler bile oluyor.” Ö2 

“Bazı aileler rapor çıkarttırdıktan sonra herhangi bir sorunla 

karşılaşınca gelip raporu iptal ettirmek istiyorlar. Örneğin ehliyet alma gibi 
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konularda bireylerin karşılarına bu rapor çıkıyor. Aileler de bu noktada 

raporu çıkarttırdıklarına pişman oluyorlar.” Ö4 

“Ailelerin sordukları genel sorular “Raporu nerelerde 

kullanabilirim?, “Raporun süresi ne kadar?, “Karşılığında ne kadar maddi 

destek verilecek?” “Haklarım neler?” şeklinde oluyor.” Ö5 

“Maddi çıkar amaçlı başvuran aileler genellikle bakım ücreti ile ilgili 

sorular soruyorlar. Maddi durumu iyi olmayan ailelerde bu durum daha sık 

görülüyor. Her çocuğuna rapor çıkarttırmak isteyen ailelere bile rastlıyoruz.” 

Ö3 

“Maddi haklardan faydalanmak için soru soran birçok aile var. 

Özellikle ekonomik yönden dezavantajlı aileler bu konuyla alakalı sorular 

soruyor.” Ö7 

“Çocuğuyla ilgili neler yapılacağını, kendisinin neler yapabileceğini 

soran aileler oluyor. Eğitsel bir destek sağlandığını anlatıyoruz.”Ö6 

“Raporun ileride çocuğunun karşısına çıkıp çıkmayacağını soran 

birçok aile var. Aileler raporun süresinin bitmesiyle bu durumun çocuğun 

yaşamından da çıkacağını düşünüyor fakat biz öyle olmadığını anlatıyoruz.” 

Ö1 

Katılımcıların görüşleri doğrultusunda rapor sonucunda sağlanan 

maddi olanaklardan faydalanmak isteyen birçok ailenin başvuruda bulunduğu 

görülmektedir. Özellikle ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerin 

duruma ticari amaçla yaklaştığı tespit edilmiştir. Bu amaçla başvuru yapan 

ailelerin en büyük beklentilerin maddi imkânlardan faydalanmak olduğu 

görülmektedir. Ailelerin başvuru sürecinde bilgi almak istedikleri konuların 

başında, raporun çocuğun hayatını gelecekte etkileyip etkilemeyeceği, rapor 

ile elde edilecek haklar, raporun süresi, sağlanacak maddi yardımlar 

gelmektedir. Raporun yaşamın her alanında bireyin önüne çıkabileceği 

ailelerle paylaşılan ana konuların başında gelmektedir. Raporu ekonomik 

amaçlı çıkarttırmak isteyen ailelerin durumu öğrenmesi üzerine raporun 

çıkartılmasından vazgeçtikleri de karşılaşılan durumlar arasında yer 

almaktadır.  

3.Tema: Tepkiler; Rapor şartlarını sağlamayan ailelerin rapor 

çıkmayınca tepkileri nasıl olmaktadır? 

Devletin engelli bireylere tanıdığı haklardan faydalanmak isteyen ve 

herhangi bir engeli bulunmamasına rağmen çocuğu için rapor çıkarttırmak 

isteyen ailelerle karşılaşılmaktadır. RAM’larda çocuklara yapılan testler 

sonucunda bu durum açığa çıkmakta ve çocukta herhangi bir engelin bulunup 
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bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sadece haklardan faydalanma amacıyla gelen 

aileler raporun çıkmaması durumunda çeşitli tepkiler vermektedir. 

“Raporun çıkmaması durumunda çoğunlukla ailelerin ısrarı ile 

karşılaşıyoruz. Fakat karar değişmiyor. Özellikle hastane raporu ile gelen 

ailelerin çocuklarında RAM’da herhangi bir problem çıkmayınca aileler 

sıkıntı çıkarabiliyor.”Ö2 

“Duruma maddi açıdan bakan aileler tepkili oluyorlar. Üzülme, 

öfkelenme en çok karşılaşılan tepkiler. Ailelerin rapor sonucuna itiraz hakları 

da bulunduğundan itiraz eden aileler oluyor.”Ö3 

“Akranlarından anlamlı derecede farklı olmayan çocuklara rapor 

çıkmayabiliyor. Bu durumu kabullenmeyip üst mercilere şikâyet eden aileler 

de bulunmaktadır.”Ö6 

“Ailelerin 30 iş günü içerisinde itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bu 

durumda yeniden inceleme yapılıyor. Sonuca göre de yeniden karar çıkıyor. 

Fakat ilk kararın değiştiği durumlar çok nadir yaşanmaktadır.” Ö4 

“Aileler raporun çıkıp çıkmadığını 1 hafta sonra da öğrenebiliyor. Bu 

noktada gelip tepki göstermek yerine direk itiraz haklarını kullanan aileler de 

olmaktadır.” Ö7 

“Zihinsel sıkıntılardan ziyade davranışsal problemi olan çocukların 

aileleri rapor çıkmayınca “Nasıl olabilir? ”Benim çocuğumda bir sıkıntı 

var.” gibi tepkiler veriyorlar. Biz de böyle durumlarda çocuk psikiyatrisine 

yönlendirme yapıyoruz. Rapor genellikle özel öğrenme güçlüğü, işitme ve 

görme engellilerde çıkmayabiliyor.” Ö1 

“Beklentilerle başvuran aileler daha çok tepki gösteriyor. Israrcı 

olan aileler çok fazla. İtiraz haklarını kullanıyorlar elbette. CİMER’e şikayet 

eden aileler bile oluyor.”Ö5 

Katılımcılardan alınan bilgilere göre, ailelerde görülen başlıca tepkiler 

öfke ve kabullenmeme durumudur. Aileler raporun çıkmaması durumunda 

ısrarla bir sorunun olduğunu kabul ettirmeye çalışmaktadır. Özellikle maddi 

bir beklenti ile kuruma başvuran aileler olumsuz sonuçla karşılaştığında itiraz 

haklarından faydalanmaktadır. İtiraz sürecinde durum yeniden incelemeye 

alınmaktadır. Yeniden inceleme sonucunda karar çoğunlukla 

değişmemektedir. Bu noktada aileler çocuğun durumunu hiçe sayıp tekrar 

tekrar incelemeye tabi tutulmasına göz yummakta ve çocuğun bu süreçte 

yıpranmasına neden olmaktadır.  
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4.Tema: Rapor Çıkarma Sürecinde Anne ve Baba; Engelli 

olmayıp da kendini veya çocuğunu problemli göstermeye çalışan, 

rapor almaya başvuran aileler var mı? 

Aile sisteminde genellikle çocuk ile en çok ilgilenen kişi anne 

olmaktadır. Çocuğun doğumundan itibaren sürekli bakım ve gözetim görevini 

üstlenen anneler, çocuğuyla ilgili bir sorunla karşılaşılması durumunda yine 

ilk eylemi anneler gerçekleştirmektedir. Yapılan görüşmelerde kuruma 

başvuru yapan ebeveynlerin en çok anneler olduğu tespit edilmiştir. Bu 

noktada babalar daha çok kurumla ters düşüldüğü durumlarda devreye giren 

ebeveyn olarak öne çıkmaktadırlar. Çocuklar ise bu süreçte aileleri tarafından 

yönlendirilen ve bu süreçten en çok etkilenenler olarak göz ardı edilen 

bireylerdir. Düşünülmesi gereken en önemli kişilerin çocuklar olması 

gerekirken ne yazık ki bunu önemsemeyen aileler de mevcuttur. 

Bu konuda katılımcıların görüşleri şöyledir: 

“Kuruma başvuran veliler genellikle anne olmaktadır. Anneler rapor 

çıkarma ve çocuklarının haklarına kavuşmaları noktasında daha istekliler. 

Babalar da başvuruda bulunuyor fakat anneler genel olarak daha ilgili.”Ö5 

“Genelde anneler başvuru yapıyor. İtiraz süreçlerinde daha çok baba 

oluyor. Babalar diğer süreçlere çok fazla hakim olmuyorlar.”Ö3 

“Çoğunlukla anneler geliyor. Çocukla en çok ilgili olan genellikle 

annelerdir.” Ö7 

“Anneler babalara göre olumsuz durumları daha çabuk kabullenen 

ve anlayışla kabullenen taraf oluyor. Babalar ise kabullenmekte zorluk 

yaşıyor ve daha tartışmacı bir yapıda oluyor.”Ö1 

“Anneler nispeten daha fazla başvuruda bulunan taraf oluyor. Ayrıca 

anne babaya sahip olmayan çocuklarda da vasi kimse başvuruda bulunan o 

oluyor.”Ö2 

“%70 anneler %30 babalar başvuruda bulunan taraf oluyor. Babalar 

itiraz sürecinde ön plana çıkıyor.”Ö6 

“Anneler her zaman babalardan daha ön planda. Çocukla ilgili her 

ayrıntıyı en iyi anneler biliyor ve annelerin çocukla iletişimi çok daha iyi 

oluyor.” Ö4 

“Bu süreçte çocuklar rapor çıkartılması için kuruma gelindiğinde 

zeka testi sürecinde bizden bilgi saklayabiliyorlar. Yöneltilen diğer sorularla 

bu durum anlaşılıyor ve ailelere bu durum bildiriliyor.” Ö1 

“Çocuklar, genellikle ailelerinden aldıkları komutları yerine getirmek 

amacıyla bildikleri şeyleri bile bilmiyormuş gibi davranabiliyorlar. Biz bu 
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durumda amacı anlıyoruz ve farklı soru ve testlerle çocuğun bilgi ve zeka 

düzeyini ölçebiliyoruz.” Ö6 

“Çocuklar bu süreçte en çok geri plana atılan taraf oluyor. Asıl 

amacı rapor alıp yardımlara ulaşmak olan aileler çocuğunu ne yazık ki pek 

fazla düşünmüyor.” Ö5 

Katılımcılar annelerin rapor sürecinde ve sonrasında daha aktif rol 

aldıklarını aktarmışlardır. Raporun çıkmaması durumunda babalar baskı 

oluşturmak amacıyla devreye girmektedir. İtiraz sürecinde de ön plana çıkan 

yine babalar olmaktadır.  

8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Engelli hakları bireylerin ve ailelerinin karşılarına çıkabilecek 

olumsuzlukları en az düzeye indirmede çok önemli bir araçtır. Bu noktada her 

ailenin bu haklardan ve hizmetlerden yararlanma isteği oldukça normal bir 

durumdur. Fakat ailelerin tek amacının maddi olanaklardan faydalanma 

arzusu olması durumunda burada çocukların içine düştüğü olumsuz durum 

göz ardı edilen bir konudur. Ailelerinin amaçları doğrultusunda örselenmeye 

ve yıpratılmaya mahkûm olan çocuklar için ne yazık ki herhangi bir çalışma 

yapılmamaktadır.  

Bu çalışmada engelli olsun ya da olmasın aileleri tarafından çeşitli 

ihmallere maruz kalan çocukların varlığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 

Yapılan çalışmada herhangi bir engeli bulunmamasına rağmen çocuklarını 

engelli, problemi olarak gösterip rapor almaya çalışan ve rapor sonucunda 

verilen hizmetlerden yararlanmaya çalışan birçok ailenin olduğu tespit 

edilmiştir. Özellikle sosyoekonomik açıdan düşük gelir seviyesine sahip 

ailelerde daha çok gözlemlenen bu durum maddi bir kazanç kapısı olarak 

görülmektedir. Bu nedenle çocuklar her gittiği kurumda inceleme altına 

alınıp, gözlemlenerek, muayene edilerek örselenmektedirler. Çocukların 

maruz kaldığı bu olumsuz duruma karşı herhangi bir tedbir ya da çözüm 

önerisi bulunmamaktadır. Ailelerin maddi bir beklentiyle başvuruları 

uzmanlar tarafından anlaşılmaktadır ve aileler genellikle umduklarını 

bulamamaktadır fakat çocuk bu süreçte çoktan yıpranmış olmaktadır.  

Rapor sürecinde Rehberlik Araştırma Merkezi kadar hastane raporları 

da önem teşkil etmektedir. Hastaneden alınan tıbbi tanı olmadan Rehberlik 

Araştırma Merkezlerinde rapor çıkmamaktadır. Hastane raporu ile Rehberlik 

Araştırma Merkezindeki tanının uyuşması sonucunda rapor bireylere 

verilmektedir. Niyetlerinin maddi kazanç olduğu anlaşılan ailelerin 

çocuklarına herhangi bir problemi olmadığından dolayı rapor çıkmamaktadır. 
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Fakat bu durumun da ihlal edilen yönleri bulunmaktadır. Bulunduğu ildeki 

hastaneden rapor alamayan ailelerin başka bir ile gidip oradaki hastaneden 

rapor çıkarması durumu oldukça sakıncalıdır. Bu süreçte hem çocuk çok fazla 

yıpranmakta hem de kurumlar arası tanılar uyuşmamaktadır.  

Tüm bu sorunlar neticesinde öncelikle yapılması gereken kurumların 

birbiriyle iş birliği içinde hareket etmesi ve bu tür durumların önüne 

geçilmesidir. Ayrıca çocuğunda herhangi bir engel ya da problem bulunmayan 

ailelerin tekrar tekrar başvurmalarının önüne geçilmelidir. Her başvuruyla 

birlikte tekrar örselenen çocukların sayısı bu yolla azaltılabilir. Raporun 

sağladığı haklar, geçerlilik süresi, çocuğun ileride karşısına çıkabileceği gibi 

durumlarda yeterli düzeyde bilgiye sahip olmayan aileler için de bilgilendirici 

çalışmalar düzenlenmelidir. Ailelerin bilinç düzeyinin arttırılması ile 

çocukların örselenmesinin de önüne geçilmesinde büyük bir adım atılmış 

olacaktır. Son olarak bu duruma yol açan en büyük nedenin düşük 

sosyoekonomik düzey olduğu göz önüne alındığında yoksullukla mücadele ve 

engelli ailelerinin refahının yükseltilmesi için yapılacak olan her çalışma 

büyük bir önem arz etmektedir. 
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GİRİŞ 

Hanlar, karayolu ulaşımının binek hayvanları ve/veya arabalarıyla 

yapıldığı zamanların mirası niteliğindedir. Genellikle Türklerin han olarak 

isimlendirdiği yapıların büyüklerine de Sultan Hanları denilmiştir. 

Kervansaray ise farsça kökenli bir kelime olup işi koruyan, anlamına 

gelmektedir. Han olarak isimlendirilen yapılara aynı zamanda kervansaray 

ismi de kullanılmıştır. Anadolu’yu yurt edinme çabası ile Türkler, ana yollar 

ve ticaret merkezli bir karayolu ağı meydana getirmeye çalışmışlardır. 

Oluşturulan bu yol üzerinde azami bir günde gidilebilecek uzaklıkta, hem 

yolcuların hem de kervanların dinlenip, korunabilecekleri hanlar yapılmıştır. 

Sadece dinlenmek ya da gece konaklamak için kullanılmayan hanlar, aynı 

zamanda yol güvenliğinin sağlanması açısından da önem arz etmekteydiler. 

Buradan da anlaşıldığı üzere hanlar, çoğu ihtiyacın karşılandığı çok kapsamlı 

yerleşim alanları olarak dikkat çekmektedir. Birçoğu Osmanlı döneminden de 

kalmış olan hanların,  günümüzde isim aynı olmasına rağmen şehirlerdeki 

kullanım amacı değişmiştir. Akaryakıt istasyonları ve moteller, hanların 

görevinin bir kısmını günümüzde devralmış ve benzeri hizmet sunan 

işletmeler olarak karşımıza çıkmaktadır (İlter, 1969: 5-6). 

Harita 1 incelendiği zaman Erzurum’un, birçok il ile komşu, hem 

Doğu Anadolu hem de Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde toprakları olduğu 

görülmektedir. Erzurum ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars 

Bölümü ve Yukarı Murat Van Bölümü ile Karadeniz Bölgesi’nin Doğu 

Karadeniz Bölümlerinde geniş bir alana sahiptir (Koday ve Kaya, 2012: 73).  

Ayrıca Türkiye’nin en geniş araziye sahip 4.büyük ilidir (HGM, 2022). 

  
Harita 1: Erzurum İli Lokasyon Haritası. 
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1.ARAŞTIRMANIN AMACI ve METODU 

Geçmişten beri transit ticaret sebebiyle daha çok toptan alışverişe 

imkân sağlayan Erzurum şehrinde, hanların geçmiş ve günümüzdeki kullanım 

amaçlarının değişimini inceleyerek coğrafi bakış açısıyla değerlendirmek 

çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu sebeple günümüzde bir nevi iş 

merkezi olarak kullanılan hanların konumları, başlıca özellikleri ve kullanım 

amaçları belirtilmek istenmiştir. Kentteki han ve/veya kervansaraylarda 

yapılan ticaret şekilleri değerlendirilmiştir. Çalışma daha çok kalitatif yöntem 

olarak da adlandırılan nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Literatür 

taraması yapılarak gereken çalışmalar incelenmiştir. Araştırma sahasında, 

arazi-gözlem çalışması yapılmıştır. Günümüzde hala ayakta kalan han ve 

kervansarayların fotoğrafları çekilmiştir. Esnaf ve çevredeki insanlarla 

iletişime geçilmiş ve tarihi yapılar detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Hanlardaki yapılan ticaret şekilleri ve tarihi yapıların kullanımı detaylı bir 

şekilde araştırılmıştır. Böylece Erzurum şehrinde yer alan han ve 

kervansaraylar coğrafi bakış açısıyla ticari coğrafya yönüyle de ele alınmaya 

çalışılmıştır.  

 

2.BULGULAR 

Tarihi İpek Yolu, Doğu ve Batı’yı birçok yönden birbirine bağlamış 

ve etkilemiştir. Bu etkilerden biri de ticaret alanındadır. Ulaşımın yük 

hayvanlarıyla yapıldığı, mesafeleri aşmanın çok fazla zaman aldığı 

dönemlerde han ve kervansaraylar hayati derecede önem taşıyordu. İpek 

Yolu’nun geçtiği şehirlerde ticaret yapmak amacıyla seyahat eden gezgin ve 

tüccarlar dinlenmek, etkileşimde bulunmak ve diğer gezginlerin haberlerini 

dinlemek için de kervansarayı kullanırlardı. Bu bağlamda sürdürülebilir 

kültürel etkileşimi sağlama ve toplumların tarih boyunca ilerlemesinde 

katkıda bulunduğu söylenebilir (Gurani ve Canpolat, 2012: 277-279). 

Dünya düzeni değiştikçe yeni ulaşım yolları bulunmuş ve eski ticaret 

yollarının önemi git gide azalarak farklı yönlere kaymıştır. Selçuklu hanları, 

sayı olarak Osmanlı hanlarından daha fazladır. Osmanlı zamanında yapılan 

hanlar kıtalar arası ticaret hizmetinden ziyade, imparatorluk ticaretine hizmet 

etmek için yapılmıştır. Yapılan hanların büyük çoğunluğu külliye şeklinde 

camilerin vakfı olarak gelirleri de yine cami ve külliyenin giderlerini 

karşılama amaçlıdır. Bu sebeplerle de genel olarak büyük çoğunluğu şehir 

içinde yapılması uygun görülmüştür. Her iki devletin hanları da yol 

güvenliğini sağlayan, yolcuların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan 

yerleşmelerdir. Fakat zamanla Osmanlı hanları bu özelliğini yitirerek, ticari 
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amaçların ön planda tutulduğu şehir içi yapılar olarak gelişmişlerdir (İlter, 

1969: 8-9). 

Çalışma alanı olan Erzurum şehri, tarihi yolların en önemli 

duraklarından biridir. Çin’in ipekli kumaşlarının Avrupa’ya taşındığı tarihin 

en önemli kara yolu olan İpek Yolu güzergâhının kavşak noktası 

konumundadır (Tuncer, 2007: 19-23). Bu sebeple şehirde birçok han 

mevcuttur. Çoğu günümüze kadar ayakta kalmayı başaramamış olsa da kentte 

bir kervansaray ve altı han olmak üzere toplam yedi yapı Osmanlı 

döneminden kalan tarihi miras niteliğindedir (Köşklü, 2010: 113). Aşağıda 

Erzurum şehir merkezinde yer alan kervansaray ve hanlar ayrıntılı şekilde 

incelenmiştir. 

2.1. Cennetzade Hanı: Yakutiye ilçesi, Köse Ömer Ağa 

mahallesinde yer almaktadır. XVIII. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen hanın 

kitabesi bulunmamaktadır. Cennetzade Hanı iç avlu ve iç avluya açılan on 

adet odadan oluşmaktadır. Odaların tavanlarının yarısı kırlangıç yarısı ise düz 

ahşap malzemeden yapılmıştır. Ayrıca avlunun ortasında ahşap sütunlarla 

desteklenen iki kırlangıç tavan daha bulunmaktadır (URL5). 

Cennetzade Hanı geçmişte farklı isimlerle de anılmıştır. Örneğin 

develi kervanların uğrak ve dinlenme yeri olması sebebiyle “Develi Han” da 

denilmiştir. Han, Osmanlı döneminde yaş meyve ve sebze ticaret alanlarından 

birini oluşturmaktadır. Günümüzde ise harabe vaziyette olan han, 

çevresindeki yapılar tarafından çevrelendiği için dışarıdan fark edilmesi 

zordur (Bulut, 2014: 141-148). Hanın etrafını saran dükkânlar sebebiyle 

belirgin bir şekilde yapının tamamı belirlenememektedir. Bu sebeple belirgin 

bir formu yoktur. Ticarethaneler, han kapısının her iki yanından itibaren 

birleşik bir şekilde sıralı olarak devam etmektedir. Cennetzade Hanı’nın 

sadece giriş kapısının günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış olduğu 

görülmektedir. (Fotoğraf 1). Han, son yıllarda ise önemli bir yangın 

geçirmiştir. Büyük çoğunluğu kullanılamaz haldedir (Gündoğdu, 1980:194).  
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Fotoğraf 1. Cennetzade Hanı’nın sadece giriş kapısı restore edilerek günümüze kadar 

ayakta kalmayı başarmıştır. 

 

2.2.Gümrük Hanı: Yakutiye ilçesi Yeğenağa mahallesi, Gölbaşı 

semtinden Kongre meydanına inen cadde üzerinde Gümrük Cami’nin 

karşısında yer almaktadır. Han, Erzurum’un doğusundan şehre inen ve İran 

üzerinden İpek Yolunu takip ederek gelen kervanların ilk uğrak yeridir. 

Gümrük işlerinin gerçekleştirilmesinden dolayı da bu isimle anılmıştır. 

Kitabesi bulunmayan hanın inşa edildiği tarih net olarak bilinmemektedir. 

Avlusuz ve tek katlı olarak inşa edilen Gümrük Hanı’nın hemen batısında 

Gümrük hamamı ve Gümrük Cami yer almaktadır. Han, hamam ve cami 

genellikle birbirleriyle bağlantılı yapılardır. Han ve Kervansaray yakın 

çevresinde yer alan hamam ce camiler bunu kanıtlar niteliktedir (Bulut, 2014: 

120-122). 

 
Fotoğraf 2. Gümrük Hanı giriş kapısı. 
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Gümrük Hanı 2005–2006 yılında Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

tarafından kapsamlı bir şekilde restore edilmiştir. Araştırma sahası sınırları 

içerisinde Rüstem Paşa Kervansarayından sonra en düzenli plana sahip 

yapıdır (Köşklü, 2010: 118). Günümüzde kuzey cephesi ve kuzey cephesi 

sahipsizlikten şikayet eden yakın çevre sakinleri tarafından şikayet konusudur. 

Güney cephesi adeta araba mezarlığı şeklinde otopark alanıdır. Ayrıca tarihi 

yapıya birleştirilerek yapılan ek yerleşme Trafik Polisleri tarafından 

kullanılmaktadır. Ayrıca yine güney cephede yer alan eski Kiremit fabrika 

bacası da dikkat çekmektedir (Fotoğraf 3). Han gibi Gümrük Hamamı da terk 

edilmiş ve sahipsiz durumdadır.  

 
Fotoğraf 3. Gümrük Hanı güney cephesi ve eski kiremit fabrikasının bacasının 

olduğu kısım. 

2.3.Hacılar Hanı: Yakutiye ilçesi, Ayazpaşa mahallesi, Habib Baba 

Türbesi’sin karşı sırasında yer almaktadır. Hanın yapılış tarihi tam olarak 

bilinmemektedir. İki katlı şekilde inşa edilmiş olan han,  18602lı yıllarda 

büyük bir yangın geçirmiştir. 1871 yılında Hacı Abdurrahman ve Bitlisli Hacı 

Abdulgani Efendi tarafından,  taş malzeme kullanılarak han tekrardan inşa 

edilmiştir. Hacılar isminin verilme sebebinin birden fazla rivayeti 

bulunmaktadır. Arap tüccarların da kaldığı ve hacca gideceklerin buradan 

toplanıp kervanlarla hareket etmesi sebebiyle Hacılar Hanı denildiği 

söylenmektedir. Bir diğer rivayet ise hanı yaptıran kişilerin hacı olması 

sebebiyledir (Bulut, 2014: 150). Hanın yolcu girişi ile hayvan ve yüklerin 

geçirildiği iki adet kapısı bulunmaktadır. Ana giriş kapısından sonra bir hol 

yardımıyla avluya geçiş sağlanmaktadır. Holün her iki yanında hücre şeklinde 

odalar bulunmaktadır. Avlu içinden merdivenle üst kata geçiş sağlanmaktadır. 
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Ama günümüzde üst bölüm ve avlu harabe şeklindedir.  Özgün dokusunu 

yitiren han, dış cephesindeki eklenti dükkânlar sebebiyle tarihi yapı olarak 

fark edilememektedir (Fotoğraf 4), (Arslan, 2019: 128 -137). 

Günümüzde kullanım alanı iyice daralan hanın, hol ve girişindeki 

odalar ticarethane olarak kullanılırken, avlu ve iç odalar depo görevi 

yapmaktadırlar. Sahipsiz ve bakımsızlıktan dolayı iyice harabeye dönüşme 

yolunda ilerlemektedir (Fotoğraf 5). Daha çok baharat, lastik, nalbur,  ve 

benzeri malzeme satan dükkanlar tarafından kullanılmaktadır (URL 3). Holü 

geçtikten sonra avlunun orta kısmında havuz, masa ve sandalyeler 

bulunmaktadır. Aynı zamanda içeride bir kahvehane dükkanı da mevcuttur 

fakat kullanılmamaktadır. Depoya çevrilmiş vaziyettedir. İç avlunun müşteri 

çekme potansiyeli olmasına rağmen, yıkılmaya mahkum bırakılmış 

durumdadır.    

 
Fotoğraf 4. Hacılar Hanı ana kapı girişi. 

 
Fotoğraf 5. A. Hacılar Hanı girişinden iç avluya geçişte yer alan aktarlar tarafından, 

b. ve c.  Hacılar Hanı iç avluda yer alan odalar ise depo olarak kullanılmaktadır. 
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2.4.Hapan Hanı: Günümüzde böyle bir tarihi yapı görülmese de 

Hacılar Hanı’nın tam karşısında Fotoğraf 6’da görülen Akdağ ticaretin 

bulunduğu kısımda olduğu söylenmektedir. Hanın etrafını çevreleyen 

dükkânlar sebebiyle özgün hali belirsizdir. Ayrıca handa 1984’de büyük bir 

yangın meydana gelmiştir. Yapım amacına isminden yola çıkılarak tahıl ve 

sebze satılan yer anlamındaki “hapan” kelimesinden anlaşılmaktadır. İki ayrı 

ticarethaneye bölünen yapı dükkân ve depo olarak kullanılmaktadır. Dışarıdan 

hiçbir şekilde han olduğu anlaşılmamaktadır (Bulut, 2014: 169-174), (Arslan, 

2019: 146). 

 
Fotoğraf 6. Eski Hapan Hanı yerini sıralı şekilde dükkanlara bırakmıştır. Günümüzde 

han yapısı bulunmamaktadır. 

 

2.5.Kamburoğlu Hanı: Yakutiye ilçesine bağlı Yeğen Ağa 

mahallesi, Gölbaşı caddesi üzerine konuşlandırılmıştır. Gölbaşı semtinde yer 

alan Kamburoğlu Hanı, diğer hanlardan farklı olarak girişinde taç kapısı ve 

süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Ermeni bir taş ustası tarafından yapıldığı 

bilinen taç kapının yapı malzemesi olarak kırmızı renkli kamber taşı 

kullanılmıştır (Arslan, 2019:117),  (Fotoğraf 7).  

XIX. yüzyılla tarihlenen han, dikdörtgen ve uzun bir avlunun içerisine 

iki yana dizilmiş şekilde 21 adet odadan oluşmaktadır. Mimarisinde kesme ve 

moloz taşlar dikkat çekmektedir (Gündoğdu, 1980: 194).Kuzeydoğu-

güneybatı doğrultusunda uzanan ve düzensiz bir dikdörtgen yerleşime sahip 
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olan hanın, kapı girişi altı metre genişliğindedir. Avlu ise 40 metre 

uzunluğunda, 13,5 metre genişliğindedir. Ahşap malzemeden yapılan 

tavanların bir kısmı düz bir kısmı ise kırlangıç örtü şeklindedir. Ancak yapının 

üst örtüsü 1960 yılında yaşanan büyük bir yangınla,  önemli ölçüde zarar 

görmüştür (URL5). 

 
Fotoğraf 7. Gölbaşı semtinde yer alan Kamburoğlu Hanı taç kapısı ve süslemeleriyle 

dikkat çekmektedir. 

Kamburoğlu Hanı, geçmişte kervanların ve tüccarların konakladığı, 

çeşitli ihtiyaçlarını karşılandığı, hana getirilen ürünlerin satışının yapıldığı 

alanlardan biridir. Günümüzde ise yöre halkının ticaretini sağlamaktadır 

(URL1).Mobilya ve demircilik gibi imalathanelerin bulunduğu handa küçük 

çaplı da olsa ticari faaliyetler devam etmektedir (Korkusuz, 2020: 72). Ancak 

dükkânların çoğu depo olarak kullanılmaktadır.  

Şehirdeki han yapıları incelendiğinde genellikle çok fazla süslemesi 

olmayan sade yapılar olduğu dikkat çekmektedir. Ancak Kamburoğlu Hanı 

süslemeli taç kapısıyla bu genellemenin dışında kalmıştır (URL 1). Hanın 

giriş kısmının sol tarafında yer alan odalar depo, sağ tarafındaki odaların 
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birkaçının yine depo geri kalanında ise esnaf çalışmakta ve üretim 

yapmaktadır (Fotoğraf 8), (Fotoğraf 9). 

 
Fotoğraf 7. Kamburoğlu Hanında avluya açılan odaların büyük çoğunluğu depo 

olarak kullanılmaktadır. 

 
Fotoğraf 9. Kamburoğlu Hanı odalarından bir kısmı mobilya atölyesi şeklinde 

kullanılmaktadır. 
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2.6.Komesli (Komisli) Hanı: Ali Paşa Mahallesi’nde, Ali Paşa 

Cami’nin tam karşısında yer almaktadır. Kitabesi bulunmayan hanın, Rize’nin 

Komes köyünden olan Hacı Ömer tarafından yaptırılmıştır 1717 yılında 

yaptırıldığı bilinmektedir. Hanı yaptıran kişinin lakabından dolayı da ismi 

Komesli Hanı olarak adlandırılmıştır (Bulut, 2014: 161). Han’da 1960 yılında 

bir yangın yaşanmıştır. Günümüzde harabe bir durumda olan yapı, mimari 

özelliklerini büyük oranda kaybetmiş durumdadır (URL4).  

Geçmişte çevre illerden getirilen meyve ve sebzenin satıldığı 

ticarethane olarak kullanılan han, bugün halk arasında  «Baltahane» olarak 

bilinen bir mekâna dönüştürülmüştür.  Kapalı avludan sokağa açılan girişlerde 

ticarethane olarak kullanılan alanlar da mevcuttur (Bulut, 2014: 168). 

Belirtilen ticarethanelerden terzi, erkek kuaförü, kahvehane, odun ve yün 

satan dükkânlar aktif olarak işletilmektedir.  

Baltahane olarak ismi değiştirilen hanı, ziyarete gelenler çay ve 

kahvesini içerek günün yorgunluğunu atarak, aynı zamanda han içerisinde 

sergilenen ahşap ürünler, ev gereçleri, tarım aletleri gibi birçok antika eşyayı 

da görme fırsatını yakalamaktadırlar  (URL 6). 

 
Fotoğraf 10. Komesli (Komisli) Hanı kapı girişi. 

 

2.7.Rüstem Paşa Kervansarayı (Taşhan/ Erzurum Bedesteni): 

Yakutiye ilçesi Ayaz Paşa Mahallesi, Erzurum Kalesi’nin kuzeybatı eteğinde, 

Yetim Hoca Caddesi üzerinde yer almaktadır (Zaman ve diğ., 2018: 593). 

Tarihi hanın yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Rüstem Paşa’nın 

sadrazamlığı sırasında yani 1555-1560 yılları arasında bir tarihte yapıldığı 

düşünülmektedir. Hanın güney kanadının büyük çoğunluğu, diğer kanadının 
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bir kısmı restore edilmiş olmuş, tamamı kesme taştan iki katlı olacak şekilde 

yenilenmiştir. Kuzey, doğu ve batı ortalarında birer adet kapı bulunmaktadır. 

Eyvanlar biçiminde düzenlenmiş dükkânlardan oluşan üst kattan avluya ne bir 

kapı ne de pencere açılmamıştır. Bu durum ilin iklim koşullarıyla 

ilişkilendirilebilir. Doğa ve çevre etkileşiminin mesken yapımı üzerindeki 

etkisine güzel bir örnek oluşturmaktadır (Gündoğdu, 1980: 193-194).  

Rüstem Paşa Kervansarayının alt katı 1800’lü yılların ortalarında, bir 

dönem kürek mahkûmlarının tutulduğu hapishane olarak kullanılmıştır. I. 

Dünya Savaşı sırasında büyük zarar gören tarihi yapı, 1939 yılında elektrik 

santrali haline getirilmiştir. İçerisindeki elektrik motorları yapıyı önemli 

ölçüde tahrip etmiş ve 1960 yılının ardından büyük bir restorasyon sürecinden 

geçerek günümüze kadar ulaşmıştır (Küçükuğurlu, 2018: 125). 1990’ların 

başında da tamamen Oltu taşı ve gümüşçülük üzerine kurulan bir çarşı şeklini 

almıştır. 

Rüstem Paşa Kervansarayı geçmişteki yapılış amacı dışında sadece 

ticari işletme mekânı olarak kullanılmaktadır. İki katlı tarihi yapıda, 25 alt 

katta, 65 üst katta olmak üzere toplamda 81 adet işletme bulunmaktadır. 

Burada yer alan işletmelerden sadece biri elektrik- elektronik malzemeleri 

satmaktadır. Geriye kalan 80 adet dükkânın tamamında Oltu taşı ve gümüş 

işlemeciliği yapılmaktadır.  Erzurum Bedesteni olarak da adlandırılan yapının 

günümüzdeki bedesten katındaki nişler kapatılmak suretiyle dükkâna 

çevrilmiştir. Her biri ayrı birer dükkân olarak kullanılmaktadır.  Benzer 

şekilde revaklı avlularda kemerli bölümlerinden kapatılarak dükkân şekline 

çevrilmiştir (Fotoğraf 12), (Arslan, 2019:112).   
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Fotoğraf 11. a. Rüstem Paşa Kervansarayı ocak bacalarının bulunduğu güney 

cephesi, b. Ana giriş ve yan giriş kapısının bulunduğu batı ve güneybatı cephesi. 

 Oltu taşı teşbih ve gümüşçüler çarşısı olarak kullanılan kervansaray, bir 

zamanların tüccar, seyyah,  kervan ve yolcuların önemli durağıydı. Şimdilerde 

de bir nevi bu özelliğini taşıyarak Erzurum’u ziyaret edenlerin mutlak suretle 

uğradıkları ve şehirden ayrılırken de bir hatıra olarak hediyelik eşya aldıkları 

ticarethaneye dönüşmüştür.  



325 | SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 

 

 

 
Fotoğraf 12. a. Rüstempaşa Kervansarayı avlusu içerisinde yer alan oltu taşı 

dükkanları. b. Rüstempaşa Kervansarayı üst katta yer alan dükkanlar, c. Alt kattan üst 

kata geçişte yer alan oltu taşı dükkanı. 

 

Çalışma alanı içerisinde yer alan hanlar arasında Rüstem Paşa 

Kervansarayı, bütün odalarının ticarethane olarak kullanıldığı tek yapıdır. 

Önemli oranda restore sürecinden geçerek günümüze kadar ayakta kalmış ve 

aktif kullanılan ticarethane olarak devam etmektedir. Erzurum’un meşhur 

Oltu taşı ve gümüş eşyaların satıldığı Kervansaray, aynı zamanda ili ziyaret 

eden turistler tarafından da dikkat çekmektedir. İlin turizm ziyaret 

alanlarından biri olması, hediyelik eşya satımı ve tarihi mekânın da sunmuş 

olduğu çekicilikle yapının önemi katlanarak artmaktadır.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Erzurum, tarih boyunca önemli ve işlek yol güzergâhlarının bir nevi 

kavşak noktasında yer almaktadır. Hem jeopolitik hem de jeostratejik konum 

olarak büyük önem arz etmektedir. Bu önem sebebiyle şehirdeki hanlar ve bu 

hanlarda sürdürülen ticaret, çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bütün 

hanlar, arazi çalışması sırasında detaylı bir şekilde incelenerek aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Geçmişten günümüze kadar ulaşan hanların belki de ortak kaderi 

büyük bir yangın geçirmeleridir. Hemen hemen hepsinde gerçekleşen 

yangının sebepleri arasında ihmalkârlık, sahipsizlik ve kişisel çıkarlar 

yatmaktadır. Bu yangınların tekrar etmemesi adına yetkililerce önlemler 

alınmalıdır. Depo olan han odaları, işlek ticarethane olarak değerlendirilebilir. 

Şehirde yapılan projelere “Hanlar Bölgesi” de katılabilir. Örneğin, Erzurum 

Kalesi ve çevresi “Kültür Yolu Projesi” ile canlanmış, tarihi kale gün yüzüne 

çıkmış ve şehri ziyaret edenlerin uğrak noktası haline gelmiştir. Benzer 

şekilde Hanlar Bölgesi de bir proje ile eski canlılığına kavuşabilir. 

Rüstempaşa Kervansarayı restore edildikten sonra canlılığı koruyan 

tek örnektir. Kervansarayda bütün odalar aktiftir. Depo alanı olarak kullanılan 

alan yoktur. Şehirdeki diğer hanlara en güzel örneği teşkil etmesi bakımından 

önemlidir. Elbette diğer hanlarda da ticari faaliyetler azda olsa 

sürdürülmektedir.  

Restore edilmesine rağmen aktif kullanılmayan Gümrük Hanı, adeta 

terk edilmiş vaziyettedir.  Şehirde en pasif konumda olan han, sadece depo 

olarak kullanılmakta ve âtıl duruma gelme noktasındadır. Hemen yanı 

başındaki Gümrük Hamamı ve Gümrük Cami aslında tarihi dokuların 

hissedildiği özel alanlardandır. Fakat hanın arka cephesi araba mezarlığına 

benzer bir otopark alanı, hemen duvarına eklenen bir derme çatma yapı ile 

trafik polisleri tarafından kullanılmaktadır.  

Cennetzade Hanı çevresini saran dükkânlar sebebiyle adeta fark 

edilmemektedir. Hanın çevresi daha özenli ve yapının mimarisini 

kapatmayacak şekilde tekrardan düzenlenebilir.  

Hacılar Hanı ön kısmı aktif kullanılmakta fakat avlusu yeterince 

değerlendirilmemektedir. Büyük ölçüde yapısı bozulmuş durumdadır. 

Restorasyon yapılarak tarihi bir çarşı haline getirilebilir. 

Hapan Hanı tamamıyla yok olmuş durumdadır. Diğer hanların da bu 

kaderi paylaşmaması adına bir an evvel harekete geçilmesi adeta bir 

zorunluluk gerektirmektedir. 
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Komesli (Komisli) Hanının sadece giriş kapısının olduğu bölümde 

antika eşyalar sergilenmektedir. Diğer bölümleri harabe şeklinde küçük 

dükkanlar ve depolar bulunmaktadır. Büyük bir kısmı da yıkılmış ve 

kullanılamaz haldedir. Baltahane olarak ismi değişen Komesli Hanı, tarihi 

yapı korunarak restore edilmeli ve antika eşyaların sergilendiği ve çevre 

düzeninin yapıldığı alan haline getirilebilir. 

Kamburoğlu Hanı taç kapısı ve süslemeleriyle dikkat çekmektedir. 

Aslında sağlamlık ve yapı özellikleri bakımından diğerlerinden de ayrılan han 

odalarının çoğu depo olarak kullanılmaktadır. Büyük ve ihtişamlı yapı 

marangoz ve doğrama için değil, daha turistik eşyaların satıldığı, üretildiği bir 

mekân olarak kullanılabilir. 

Büyük çoğunluğu 13.11.1976 tarihinde korunması gerekli kültür 

varlığı olarak tescillenmiştir. Sürdürülebilir kültürel etkileşimi sağlayan ve 

toplumların tarih boyunca ilerlemesine katkıda bulunan hanlar, koruma altına 

alınması hayati derecede önem arz etmektedir. 

Sonuç itibariyle Erzurum şehir içi hanları, ticaret bölgesinin tarihi 

izlerinin korunduğu ve sürdürülebilir tarihi kültürel etkileşimin sağlandığı 

alanlar olmalıdır. Bu sebeple yöreye özgü ürünlerin üretildiği ve satışlarının 

yapıldığı mekânlara dönüştürülmesi gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

İnsanların doğa ile olan ilişkisi ilkçağlardan başlayıp süre gelmiştir ve 

ilkçağ düşünürlerinin doğaya yönelmelerinin temelinde doğayı anlama (Gül, 

2013), doğaya saygı gösterme, doğayı idrak etme çabası yatmaktadır.  Bahçe 

kavramı tarihten beri tüm halk tarafından önemsenmiştir (Altunkasa, 1998). 

İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak kendine yaşama mekanı hazırlama 

amacıyla kendi çevresini ihtiyaçları doğrultusunda kullanmış ve 

şekillendirmeyi başarmışlardır.  

Günümüz Peyzaj Mimarlığı kavramının oluşumu, insanoğlunun 

başlangıçtaki çok küçük ölçekteki çevreyi şekillendirme eyleminin tarihi 

süreçlerden geçerek gelişmesi ve bugünkü geniş ölçekli boyut haline gelmesi 

ile yakından ilişkilidir. Tarihi gelişim sürecine baktığımızda bahçeler, 

insanların günlük yaşamın sıkıntı ve streslerinden kurtulup, kendini doğada 

bulma ve doğa ile sıkı bir ilişki kurabilecekleri bir çeşit sığınak yeri olarak 

kullandıklarını görmekteyiz. Genellikle cennetin Kutsal kitaplarda tıpkı bir 

bahçe mekânı şeklinde anlatılması, insanların dünyadaki yaşamlarında da 

birer küçük cennet mekânına sahip olma özenme arzusunun ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Bu etkileşim sonucu bahçe sanatı diğer sanat dallarından 

farklı olarak, insanların yerleşik hayata geçtikten sonra, getiri sağlamaya 

yönelik ekonomik faaliyetlerinin dışında, bir yaşama mekanı düzenlemeye 

ihtiyacı duymaları ile başlamıştır. 

Bahçeler sanatın hemen hemen her dalında kullanılmıştır (Çetin, 

2018) ve insanoğluna farklı sosyal yaşam mekanları sunmuştur. Bahçe 

sanatının gelişimi 13.yüzyıla kadar monoton bir hızda gerçekleşmiştir 

(Ekşioğlu, 2001). 14.yüzyıldan itibaren “cennet bahçesi” fikirlerini temel alan 

büyük bir değişim sürecine girmiştir (Sarkovicz, 1955, Çev: Kayaoğlu,2003). 

Bahçe sanatları akım dönemleri 17. yy„da Rönesans„tan Barok sitiline (Gönül, 

1974), 18. yy„da ise İngiliz natüralizmine geçiş yapmıştır. Natüralizm doğa 

anlayışının ilke ve sistemlerinin güzel sanatlara uyarlanmasıyla gelişmiş bir 

sanat akımıdır. 18. yüzyılda natüralisttik akımın ortaya çıkmasıyla gelişim 

gösteren bahçeler Avrupa„ya hakim olan keskin hatlı yolların, heykel 

şekillerinin, formal biçimlendirilmiş bitkisel tasarımın yer aldığı Barok 

bahçelerine karşı ortaya çıkmıştır. Natüralisttik akımlar başladığı zamana 

kadar İngiltere„de bahçeler bir formda tertip ediliyordu, bu yeni akımla durum 

tamamen değişmiştir. Tasarıma doğadan başlamak ve bahçeyi evin değil, 

doğanın bir devamı olarak görme alışkanlığı başlamıştır (Zhao, 2008). 



SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 334 

 

 

Herhangi bir ulusun bahçe sanat eserleri milli haslığını 

aksettirmektedir (Korkut,1995). Sanatın anlamı sanatın şeklini belirler ve 

sanatın var oluşundaki özgün tarihi şekil etnik şekilden ibarettir (Zhang,2004).  

Bu çalışmada, Türk ve Çin kültüründe oluşan bahçelerin en önemli 

özelliklerine değinilerek, bahçe sanatı tarihinde önemli yeri olan Türk ve Çin 

bahçelerinin temel tasarım özellikleri ortaya konulmuştur ve bu bağlamda 

tasarım ilkelerindeki benzerliklere dayanarak Türk kültürünün Çin bahçe 

kültürü üzerinden etkisine değinilmiş ve kültürün önemi vurgulanmıştır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın amacı Türk ve Çin bahçelerinin temel tasarım 

özelliklerini ortaya koymak olup, tarihi bahçelerin felsefi anlamlarından 

günümüze geçişi irdelemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda Türk ve Çin 

bahçeleri ile ilgili olarak yapılmış yazılı materyallerden yararlanılmıştır. 

Günümüzde bahçe kavramı kültürel kimlikleri yansıtıcı özelliklerini kısmen 

kaybetmiş olup, tarihi bahçelere bakıldığında özgün karakteristik özelliklere 

sahip, kendi kimliğini ortaya koyan tasarım dilindeki bahçeleri 

görebilmekteyiz. Kültür çerçevesinden bakıldığında, bahçelerin derin 

anlamları anlaşılabilmektedir. Bu nedenle incelenen   Türk ve Çin 

bahçelerinin tasarım özellikleri felsefe ve inanç ekseninde bir anlatıma 

oturtulmuştur ve bahçe tasarımındaki benzerliklerine değinilerek, 

benzerliklerinin saptanması, çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. İlgili 

disiplin kaynaklarından yararlanılarak Türk bahçe kültürünün Çin bahçe 

kültürüne etkisine vurgu yapılmıştır.  

BULGULAR 

Türk ve Çin Kültüründe Bahçe Anlayışı 

İlk bahçelerin tam olarak nerede ve nasıl başladıkları bilinmemekle 

beraber, ilkçağlarda mağaralarda yaşayan atalarımızın avcılıktan toplayıcılığa, 

sonrasında yerleşik hayata geçerek toprağı işlemeye başlamıştır ve yerleşik 

hayata geçiş her toplum için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.   Tarihten 

beri bahçeler, insanların günlük hayatının stresinden kurtulup, doğayla ve 

doğaya ait varlıklarla sıkı bir ilişki kurabilecekleri bir nevi sığınak görevi 

görmüştür ve bahçelerin insanoğlunun yaşamında çok büyük önem taşıdığı 

görülmektedir. 

Türk kültüründe bahçe anlayışı 

Tarihi süreç içerisinde Türk kültürünün genel özellikleri göçebe 

kültürü, İslam kültürü ve batı kültüründen ibaret temel aşamalardan geçmiş ve 
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günümüzde özgün bir karakteristiğe ulaşmıştır (Eylem ve Dolunay,2007). 

Türkler tarihten beri geçirdiği tarihsel sürecin tüm izlerini bahçe kültüründe 

yansıtıp gelmektedir. 

Türkler bahçe sınırları içinde her zaman doğa sevgisini yansıtmaya 

önem vermiştir. Bahçe tasarımında ovalar, dağlar, ırmaklar ölçeğinde 

düşünülmüştür (Gönül,1972). Türk bahçeleri uzun yıllar sonucu farklı 

kültürlerin ve coğrafyanın etkilemesi sonucu ortaya çıkmıştır. Eski Türk 

inancına göre; gökyüzü, dağlar, taşlar ve ağaçları yaradanın tecellisidir ve 

kutsaldır (İlkden ve Nevin, 2010).  

Türkler İslamiyet‟in kabulünden sonra da eski inançlarını hepsini 

birden silip atmamışlardır, yeni dininin içlerinde de “Tabiat Kültü”, “Gök 

Tanrı Kültü” etkilerini günümüze kadar devam ettirmişlerdir (Ergun, 2002).  

Bu inanış şekli Türk kültürünün serüveni şeklinde Türk bahçe tasarımında 

kendini yansıtmış ve bahçenin biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır.  

Batı kültürünün etkisinden önce, Türk bahçeleri Avcı‟ ya (2005) göre 

yaşama mekanının işlevsel özelliğe sahip olması ve düzende sadeliği ile 

karakterize edilmektedir. Öztürk (2008)‟e göre bahçe ile yapı arasında 

simetriyi yaratan belirgin bir aks yoktur. Bunlardan yola çıkarak batı 

kültürünün etkisinden sonra Türk bahçelerinde aksa dayalı plan özellikleri 

ortaya çıkmıştır diyebiliriz (İlkden ve Nevin 2010). 

Özetlersek, Türkler konar-göçer oldukları çağlardan başlayarak doğa 

ile yakın ilişkide olmuştur. Suyun bol olduğu yerlerde ve yeşilliğin, çiçeklerin 

yanı başına yerleşerek doğayla yakın olduğunu hissetmek istemiştir. Kendini 

doğanın bir parçası olarak görmüş ve doğaya karşı saygıyla formal bir 

bağlantı kurmuştur.  

Çin kültüründe bahçe anlayışı  

Çin bahçelerinde yer alan bitki materyalleri, kayalar, dağlar, taşlar, su 

şekilleri, hayvanlar vb. peyzaj tasarımındaki canlı cansız ögeler mükemmel 

bir bütünlük oluşturmakta olup, sürprizli görüntüler ve sembollerle dolu bir 

felsefe bahçesinden ibarettir. Tarihi kayıtlar (bronz taşlarındaki resim ve 

yazıtlara bakıldığında), Çin klasik bahçelerinin, batının felsefi temellerinden 

farklı olarak ortaya çıktığını, tahmini olarak 2000 yıl önceki Zhou 

Hanedanlığı (M.Ö. 1122- M.Ö. 256)  kayıtlarında göstermektedir. (Wang, 

2005).  

Çinlilerin doğaya saygısını, edebiyat ve sanatta doğa güzelliğini ön 

plana çıkarmasıyla görmekteyiz. Çin geleneksel bahçesi doğaldır, doğallığı 

över. Doğal güzel manzaralarda ifadesini bulur. Sadece sulardan görebiliyoruz 
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ki: Çin bahçelerindeki suyun şekilleri doğadaki nehir ve dere manzaralarını 

tasvir etmektedir (Lou 2010). Çin bahçe sanatı ekollerinin köklerinde, politik 

ve sosyal şartların ötesinde, onlara devamlılık özelliği kazandıran, ruhi bir 

kuvvet gizlidir. 

Çin'de yaygın olan Konfüçyüzm, Taoizm, Budizm, insanlara sürekli 

olarak doğaya saygıyı ve onu tanımanın gerekliliğini aktarmışlardır. Bu 

nedenle, doğanın ana kurgusunu oluşturan kayalar, dağlar, göller ve nehirler 

Çin sanatında özellikle bahçe düzenleme anlayışının temel ögeleri olmuştur. 

Bu ögelerden dağlar ve kayalar dünyanın iskeleti, nehirler ise kan damarları 

olarak düşünülmüştür. Bu anlayış içinde, Çince 'bahçe' sözcüğü dağ ve su 

sözcüklerinin bileşimi olan ― “shanshui” ile ifade edilmiştir (Arvon, 2006). 

Çin„in iklimsel ve coğrafi özellikleri, topografik yapısı, farklı birçok 

çeşit bitki türünün yetişmesine olanak tanıyan ekolojik koşulları, Çin bahçe 

şeklinin oluşumunda önemli katkılar sağlamıştır. Çin bahçeleri, binlerce yıllık 

Çin kültürünün birikimi, etkileşimi, coğrafi özellikleri, felsefi düşünceleri, 

dini inançlarının bir mahsulüdür. 

Türk ve Çin Bahçelerinin Tasarım Özellikleri 

İnsanın doğayla olan ilişkisi özel yaşam alanı olan bahçede sergilenir. 

Bahçe insanın fiziksel ve ruhsal olarak doğayla nasıl bir ilişki kurduğunu 

göstermektedir. 

           Türk bahçelerinin tasarım özellikleri 

 Türk bahçelerinde sadelik ön plana olup, doğayı taklit etmektedir. 

Her zaman doğaya saygı, doğayı sevme ve en az müdahale ile doğal 

görünümlü bahçeyi şekillendirme temel anlayıştır 

 Türk bahçeleri imkanlar çerçevesinde mimari yapı ile bütünleşik 

şekilde güzel manzara, temiz hava vb. doğal potansiyelleri dikkate 

alınarak işlevselliğin ön planda olduğu, keskin olmayan formal bir 

yapıda, doğa ile tamamen uyumlu olarak tasarlandıkları 

görülmektedir (Aydın ,1993).  

 Ögeye özellikle bitki ögelerine atıfta bulunarak mana yükleme Türk 

bahçelerinin ayrıt edici bir özelliğidir.  

 Konar-göçer yaşantısının bir serüveni olarak dış mekânda yaşamaya 

büyük önem verilmiştir. Bu nedenle en küçük ölçekteki konuttan, 

saraylara kadar yapılan yer seçiminde öncelikle arazinin genel 

konumuna, eğimine ve manzarasına dikkat edilmiştir (Gönül,1972). 
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 Ev ile bahçe bir bütünlük oluşturur, yani bahçe evin sanki açık 

havada zaman geçirilmesi için ayrılan ve devamı niteliğindedir.  

 Bahçede kullanılan bitkilerin işlevsellik özelliklerine dikkat 

edilmektedir.  Genellikle Türk kültüründe bahçe bir nevi açık 

havada yaşam alanı olduğundan fonksiyoneldir. Göstermelik 

değildir.  

 Bahçelerde çiçekli bitkilerin, havuz ve bina kenarlarında tek tür 

veya tarhlar halinde kullanılmaları dikkat çeken bir özelliktir 

(Merdoğlu Bilaloğlu, 2004). 

 Çiçek parterlerine yer verilir, fakat yalındır, renk ve tür karmaşıklığı 

göstermez. Türk bahçelerinde mahremiyete önem verilir. Bahçe 

çevresi yüksek duvarlar ile çevrilidir.  Ağaçlar genellikle bahçeyi 

çevreleyen duvar boyunca dikilir. 

 Su ögesi Türk bahçe kültürünün vazgeçilmez ögesidir ve kutsal bir 

kavramdır. Bahçe yeri seçerken; hava, su ve manzarası güzel yerler 

seçilmektedir.  

 

Özetlersek Türkler Anadolu‟ya gelip yerleştikten sonra, önceki 

göçebe yaşantılarındaki alışkanlıklarını günlük yaşamlarında da devam 

ettirmeyi başarmışlardır. Doğa ile içe içe yaşama şekli doğaya saygı 

oluşmasına ve doğaya tapmasına, doğadaki ögeleri kutsamasına neden 

olmuştur. Bu durum yerleşik hayata geçtikten sonra da yaşamının bütün 

alanlarında ve bahçe tasarımında da izlenmektedir.  

Çin bahçelerinin tasarım özellikleri 

Feng (2010)‟e göre: Çin bahçelerinde yer alan elemanların donanımlı 

olması için şekil1‟deki yedi ögenin uyumlu olması koşulu aranmaktadır. 

Bunlar birbiri ile uyum içinde olduklarında, sekizinci öge olarak insanın onlar 

ile birlikte mükemmel uyuma ulaşabileceğine ve insan üzerinde olumlu etkiye 

sahip olacağına inanırlar.  
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Şekil Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.-1 Çin Bahçelerinde uyumlu olması 

istenilen yedi unsur (Özçalık,2014) 

Figure 1 Seven elements to be harmonized in Chinese gardens 

 

Çin düşüncesine göre bahçe bir kompozisyondan ibaret olup, bitki 

materyali, kaya ve su ögelerinden oluşmaktadır. Ünlü Çin düşünürleri Buda 

ve Konfüçyüs„e göre, evrenin en güzel süslerini oluşturan ögeler: dağlar, 

kayalar, göl ve nehirlerden ibarettir (Eberhard,1943). Çinlilerin saray bahçe 

örneklerine bakıldığında, deniz veya okyanusu canlandıran büyük çapta yapay 

informal göllerin inşa edildiği görülmektedir. Su kenarları iri kaya parçaları 

ile süslenmiştir. Çin bahçelerinin en önemli özelliklerinden biride ölçülerin 

büyük tutulması ve gizliliğe, içe dönük yaşama önem vermesidir. Bahçede 

gezen bir kişinin; değişen manzaralar dizisi ile tepeler, kayalar, akarsular 

arasında sürprizli görüntüler ile karşılaşması olasıdır (Lou, 2010). Çin bahçesi 

tasarım özelliklerini şu şekilde kısaca sıralayabiliriz: 

 Çin bahçeleri asimetriktir ve doğallığı över. Doğanın küçültülmüş 

bir örneğinden ibarettir. 

 Bahçe evin bir devamı sayılmaktadır. Bahçe sanatının kökleri 

Taoizm„e dayanmaktadır. Taoistler bu bahçelerde ölümsüzlerle 

irtibata geçeceklerini düşünmektedir. Taoculuktaki tefekkür yoluyla 

Çin bahçesi doğayla birleşme amacına hizmet etmektedir. Kısaca 

Çin bahçeleri bir felsefe bahçesidir. 
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 Çin bahçelerinde bahçe mimarisi ile peyzaj resminin paralel bir 

gelişme gösterdiği anlaşılır. Çin bahçeleri izleyenlerin hayal gücüne 

hitap etmektedir.  

 Çin bahçelerinde güzel ağaçlar ve bitkiler, yapay dağlar-tepeler, 

tüneller-göller, geniş su yüzeyleri, kaya taşları, köşkler, su yolları ve 

yüksek duvarlar yer almaktadır.  

 Çin bahçelerinde oyulmuş taşlar ile oluşturulmuş kayalıklar ve 

tepecikler birincil ögelerdir (Zhao, 2008), 

 Çiçek parterlerine az yer verilir. Ağaç yaprakları, su ve gökyüzü 

ilişkisi ile renk etkisi yaratılmaya özen gösterilir (wang, 2005), 

 Çin bahçeleri sürpriz gösterilerle dolu eğlence bahçesidir. 

 Çin imparatorluklarını yöneten kişinin şair, ressam gibi doğaya 

ilişkin duygularını yazı ve çizgilerle ifade eden kişiler olması, Çin 

bahçe tasarımını etkilemiştir. 

 Çin bahçelerinde kullanılan ögelere sembolik anlamlar yüklenmiştir 

(Lou, 2010).  

 Geniş su yüzeylerinde küçük adalara yer verilmiştir.  

 

 
Şekil 2 Çin bahçelerinden görüntü (Lou, 2010) 

Özetlersek, Çin bahçeleri doğadan esinlenmesine rağmen doğayla 

yarışırcasına doğadan daha güzel manzara yaratabilir; ögelerin tepe ve akarsu 
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manzaraları arasında saklı bir şekilde yerleştirilmesiyle doğanın güzelliklerini 

daha yüksek bir düzeye taşımıştır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Türk ve Çin bahçelerinin tasarım özellikleri ile ilgili çalışmalara 

baktığımızda, özelliklerinde Tablo 1 de gösterildiği gibi birtakım 

benzerliklerin de yer aldığını görmek mümkündür.  

Tablo 1. Türk ve Çin bahçesi tasarım özellikleri 

Bahçe Özellikleri Türk 

Bahçesi 

Çin 

Bahçesi 

Doğayı simgeler, sadelik ön plandadır. × × 

Dini inançlarından etkilenmiştir, doğaya 

saygı önemlidir. 

×  

Felsefe bahçesidir, kökleri Taoizime 

dayanmaktadır.  

 × 

İşlevsellik ön plandadır. ×  

Sembolizm mevcuttur.  × × 

Konut ile bahçe bir bütünlük sağlar,  bir-

birinin devamı niteliğindedir.  

× × 

Doğrudan manzara resimlerinden 

kaynaklanan bir özelliği vardır.  

 × 

Sembolizme kullanılarak doğanın minyatür 

kayaları yaratılmıştır.  

 × 

Su, bahçe tasarımında her zaman kullanılan 

tasarım öğesidir.  

× × 

Akarsuların, şelalelerin bahçelerde büyük bir 

önemi vardır.  

× × 

Mahremiyete önem verildiğinden, bahçe 

duvarları yüksek duvar ile çevrilir.  

×  

Gizliliğe önem verildiğinden, yüksek bahçe  × 
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duvarlarına sahiptir. 

Çiçek tarhlarına yer verilir, renk ve tür 

karışıklığı göstermez.  

×  

Ağaç yaprakları, su ve gökyüzü ilişkisi ile 

renk etkisi yaratılmaya çalışılır.  

 × 

Sürpriz gösteriler ile dolu eğlence bahçesidir.   × 

 

Tarihi kaynaklardan Çin kültüründe köklü bir değişme yaptığı bilinen 

Türk kültürünün önemli belirtileri olarak Chou devletindeki görüntülerden 

iktisadi, dini, idari, sanat vb. alanlarda etkisinin olduğu anlaşılmaktadır 

(Kafesoğlu, 2004; Yusupcan, 2009). Eski Çin kaynaklarına göre, Hun 

döneminde Türklerin Çinliler üzerindeki etkileri daha da çoğalmaya 

başlamıştır (Shin-Chiji-Bai, 1982, Yusupcan, 2009). Sayrami (1993) eserinde, 

Çin‟deki Bin Buda mağara tapınaklarının duvar resimlerinde de Türk 

kültürünün etkileri görüldüğünden bahsetmiştir (Yusupcan, 2009).  

İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra, doğadan ve doğayla 

özdeştirdikleri tanrılarıyla uzaklaşmamak için, yaşam alanlarına doğayı bahçe 

formunda geri getirmeye çalışmıştır.  

Ayvazoğlu (1995) çalışmasında, Türklerin bahçe tasarımında 

Çinlilerden etkilendiğinden bahsetmiştir (Candan ve Ulvi, 2009). Fakat şunu 

da nazardan sakıt etmemek ve ilgili disiplin çalışmalarını da değerlendirmek 

gerekir ki Türk kültürü bozkır hayatı üzerine kurulmuş ve gelişmiştir. Bu 

kültür sırf yerleşik hayata dayanan Çin kültüründen birçok bakımdan farklılık 

gösterir. Dolaysıyla, Çinliler Türkler ile karşılaştığı ilk devirlerden itibaren 

Türk kültürüne ilgi duymuş ve toplumsal hayatın her alanında Türk 

kültüründen etkilenmiştir. Sinolog Eberhard (1977) Türklerin genel kültür 

üzerindeki etkilerinin toplumsal hayatın bütününü kapsadığını ifade 

etmektedir. M.Ö.550-280 yılları arasında Konfüçyüs‟ün felsefi düşünce 

temelinin Türklerin Gök-Tanrı dini inançlarından etkilendiğini belirtmektedir. 

Yani Konfüçyüsün Gök-Tanrıyı en büyük kudret olarak tasavvuru, Türklerin 

tanrı, kut ve töre anlayışları ile paralellik arz etmektedir. Konfüçyüs‟ün eski 

Türk inanç ve anlayışını benimseyerek kendi felsefesini geliştirdiği 

görülmektedir. Eberhard (1977) haklı olarak şöyle demiştir: “Konfüçyüs„ün 

düşünceleri, Gök dininin sırf bir gelişiminden ibarettir”.  Kafesoğlu (1980) de 

“Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri” adlı eserinde Chou‟ların iktidarı 
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döneminde Çin, Türklerin bozkır kültüründen etkilenerek bugünkü Çin 

kültürünün temellerini oluşturduğunu ifade etmektedir.  

Türkler, tarih boyunca birçok din, inanç sistemlerini benimsemiş, 

birçok din ve kültürle iç içe yaşamışlardır. Onlardan etkilenmişler ve 

etkilemişlerdir. Genellikle de bu din ve inanışları benimsemişlerdir. Bununla 

beraber benimsedikleri din ve inanışları, Türklerin dünya görüşlerini, 

yaşadıkları çevreyi algılamasında ve şekillendirmesinde yol göstermiştir. 

Doğada bulunan birtakım nesnelere manevi anlam yükleyerek atıfta 

bulunmasına sebep olmuştur. Türklerde doğa kutsaldır. Doğayı meydana 

getiren unsurlarda önemli varlıklar olarak görülmüştür. Doğadaki varlıkların 

gizli güçlerinin   insanlara iyilik veya kötülük yapabileceklerine inanmışlardır.  

Önceki bölümlerde Çin bahçe tasarımının ruhi kuvvetin gizli olduğu 

felsefeye dayalı bir tasarım olduğundan bahsedilmiştir. Görüldüğü gibi Çin 

bahçe felsefesinin temelini oluşturan filozofların düşünceleri Türklerin Gök-

Tanrı dini anlayışı ile çakışmaktadır. Bu nedenle Çin bahçe felsefesini 

oluşturan temel düşüncelerin Türklerin Gök Tanrıya inançlarından 

kaynaklanan kültürden etkilendiğini söylemek mümkündür. 

Günümüz bahçe örneklerine bakıldığında, geleneksel kültür 

özelliklerinden farklı karakterlere sahip bahçe örneklerine rastlanılmaktadır. 

Özellikle kent yaşamında insanların doğa ile kurduğu ilişkinin yetersiz olduğu 

görülmektedir.   

Türk bahçeleri, Türklerin yaşam biçimlerinin mekana yansımasının en 

güzel örneklerini oluşturmaktadır. Türk bahçeleri, atalarımızdan günümüze 

kadar uzanan bir medeniyet köprüsünden ibarettir. Bir topluluğu millet yapan 

unsurlardan biri kültürel birlikteliktir. Bu doğrultuda, kültürel birlikteliğin en 

önemli göstergelerinden biri olan bahçelerin, tarihsel süreç içindeki gelişimi, 

kazandığı kimliği, oluşturduğu karakteristik özelliklerine sahip çıkılarak ve 

koruyarak yaşatılması, gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması ve 

bilinçlendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması toplumsal birlikteliğin 

sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  Bunun için geleneksel 

bahçeler ile yüksek tasarım becerilerine sahip günümüz bahçeleri arasındaki 

anlam ve simgeler araştırılmalıdır. Disiplinler arası iş birliğinin özendirildiği 

bilimsel araştırmalara, projelere ve uygulama çalışmalarına önemle destek 

verilmelidir.  

 

 

 

 



343 | SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 

 

 

KAYNAKLAR 
 

Avcı, Ü., 2005,  Antalya kenti geleneksel Türk konutlarında bahçe mekanının 

analizi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans 

Tezi. 

Aydın, R.F., 1993.,  Tarihi Türk bahçeleri İstanbul örneği, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Fen Bilimleri, Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 

Arvon, H., 2006,  Budacılık. Dost Kitabevi, Ankara.  

Altunkasa, M.F., 1998,  Peyzaj Mimarlığı. Çukurova Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No: D-19, Adana. 

Ayvazoğlu, B., 1995,  Nerde O eski bahçeler, o eski İstanbul. Yapı Kredi 

Yayınları Ltd. Şti., Sanat Dünyamız, Üç Aylık Kültür Dergisi. 20 

(58): 85-101, İstanbul. 

Candan, K.Ş. ve  Ulvi, E.E., 2009, Türk bahçelerinin tasarım özellikleri, SDÜ 

Orman Fakültesi Dergisi, A(2): 170-181 

Çetin. U., 2018, İngiliz bahçe sanatı., Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik 

Araştırmalar Dergisi. 2(4): 1-19 

Eberhard, W., 1977,  Çin tarihi. Türk Tarih Kurumu, Ankara.  

Eylem, A. ve Dolunay, A.B., 2007,  Tarihsel bir perspektifte Türk müzik ve 

sanatında kültürel paralellikler., Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (2): 

707-718. 

Eberhard, W., 1943,  Eski Çin felsefesinin esasları. Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 2 (2): 265-276 

Ergun, P., 2002, Türk kültüründe ağaç kültü. Ankara, Atatürk Kültür Merkezi 

Yayını, Ankara.  

Ekşioğlu, A.,  2001, Rönenans ve Barok bahçe sanatının İstanbul 

saraylarındaki etkileri: Dolma bahçe ve Beylerbeyi sarayı örneği, 

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans 

Tezi.  

Feng, Y. L., 2010, A brief history of Chinese philosophy. Çin Halk Yayınları, 

Çin.  

Gönül, A.E., 1974, Tarih içinde formal bahçenin gelişimi ve Türk bahçesinde 

etkileri, ODTÜ  Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yayın No:20, 

Ankara 

Gönül, A.E., 1972,  Eski Türk bahçeleri ve özellikle eski İstanbul bahçeleri.  

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yayını.. 



SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 344 

 

 

Gül. F., 2013,  İnsan doğa ilişkisi bağlamında çevre sorunları ve felsefesi, 

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:14: 

17-21 

İlkden T. ve Nevin.A., 2010, Türk kültüründe bahçe, Ahmet Yesevi 

Üniversitesi Bilig Dergisi, 54: 243-253 

Kafesoğlu, İ., 1980, Kutadgu bilig ve kültür tarihimizdeki yeri, Kültür 

Bakanlığı Yayınları,  İstanbul. 

Kafesoğlu, İ., 2009, Türk Milli Kültürü, İstanbul, s:454  

Korkut,A,B., 1995, Bitki örnekleriyle Peyzaj Mimarlığı tarihi, Hasad 

Yayıncılık.  İstanbul. 

Lou, Q. X. 2010, Chinese garden, Wu-zhou Chuan-bo Yayınları, Pekin, Çin.  

(Çince) 

Merdoğlu Bilaloğlu, G.A., 2004,   Kahramanmaraş‟taki tarihi konutlarda Türk 

bahçe kimliğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Ankara 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. 

Özçalık. M., 2015, Türk kültürünün Çin bahçe felsefesi üzerindeki etkileri, 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.  

Öztürk, S., 2008, Türk bahçesi üzerinde araştırmalar. www.nuveforum.net 

Sarkovicz.H., 1955, çev: Kayaoğlu.E., 2003., Bahçe ve parkların tarihi, Dost 

Kitabevi Yayınları, Ankara. 

Sayrami, A., 1993, Süi ve Tang Devletlerinde Uygur Sanatkarları, Pekin, 

s.122-123. 

Shin,Chi.B.,  1982, Çin Musiki Tarihi Programları, (Çinçe), Shanghai. 

Wang, J. Y. 2005, History of ancient Chinese gardens. Jian-zhu Gong-ye 

Yayınları, Çin.  (Çince) 

Yusupcan, Y., 2009, Türk Kültürünün Çin Kültürü Üzerindeki Etkileri, 

Turkish Studies, Vol:4(3), s:2352-2370. 

Zhao, S. B., 2008, History of Chinese and foreign gardens, Pekin Shuang-qing  

Yayınları, Pekin, Çin. (Çince) 

Zhang, J. J., 2004,  Chinese garden art theory. Shan-xi, Halk Yayınları, Çin.  

(Çince) 

 

 

 



345 | SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 19 

 
ONÜÇÜNCÜ YÜZYIL - ONDOKUZUNCU 

YÜZYIL ARASI OSMANLI 

PADİŞAHLARININ KAFTAN KUMAŞ 

ÇEŞİTLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Figen KÖSE1 

Doç.Dr. Ebru ÇORUH2 

Doç.Dr. Özcan DEMİR3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, 

fgnks1974@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-2407-8043 
2 Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, TekstilveModa Tasarımı Bölümü, 

ecoruh@gantep.com, Orcid: 0000 0001 8039 828X. 

3 Dicle Üniversitesi, İletişim Fakültesi,Radyo,Sinema ve Televizyon Bölümü,İletişim 

ilimi Anasanat Dalı,ozcandd@hotmail.com, Orcid: 0000-0001-9273-7672 

 

mailto:ecoruh@gantep.com


SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 346 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



347 | SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 

 

 

GİRİŞ 

 Çalışmanın adı 13.yy -19.yy arasında Osmanlı padişahlarının kaftan 

kumaş çeşitlerinin incelenmesidir. 13.yy ile 19.yy arasındaki Osmanlı padişah 

kaftan kumaş çeşitleri hakkında mümkün olduğunca detaylı bilgilerin 

verilmeye çalışılacağı bu çalışmada; konunun bütünlüğünü sağlamak 

amacıyla dokumacılık hakkında tarihi, sanatsal ve teknik açıdan en verimli 

bilgilerin aktarımı yapılacaktır. Özellikle kaftan kumaşlarının dokuma tekniği 

açısından incelenecek olması kuramsal yönden araştırmamıza ayrı bir değer 

katacaktır. 

13.yy ile 19yy. arasındaki Osmanlı padişah kaftan kumaşlarının 

çeşitlerinin incelenmesini konu olarak ele almamızın nedeni günümüze gelene 

kadar yapılan benzer çalışmalardan yola çıkarak ortak bilgileri tespit etmek, 

ilave bilgiler vermek, bir bütün halinde belgelemek ve bilimsel alana katkı 

sağlamaktır. 

Üç bölümde planlanan çalışmanın birinci bölümünde Türk kumaş 

sanatı ele alınacaktır. Üç bölüme ayırdığımız kumaş sanatının birinci 

bölümünde Osmanlı İmparatorluğu öncesi kumaş dokumacılığı alt başlığı 

altında Anadolu öncesi Türklerden Anadolu Selçukluları dönemi sonuna 

kadarki kumaş sanatı bilgileri verilmeye çalışılacak, birinci bölümün ikinci alt 

başlığı olarak Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki kumaş dokumaları 

yüzyıllara göre değerlendirilecek, birinci bölümün üçüncü kısmında Osmanlı 

İmparatorluğu sonrası Cumhuriyet Dönemi kumaş sanatı bilgileri yer 

alacaktır. 

Bir kıyafet türü olan kaftana ikinci bölümde yer verilecek, ikinci 

bölümün birinci kısmında Osmanlı İmparatorluğu öncesi Türk 

Uygarlıklarında kullanılan kaftanların tarihi süreci anlatılırken ikinci kısımda 

Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan kaftanlar başlığı açılacaktır. Bu başlık 

altında padişah kaftan kumaş çeşitleri, desen ve dokuma teknikleri, kullanılan 

malzeme, sanatçı ve zanaatçıları bilgilerine yer verilecektir. İkinci bölümün 

üçüncü kısmında Osmanlı İmparatorluğu sonrası Cumhuriyet Dönemi kaftan 

kullanımına değinilecektir. 

  Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan dört adet padişah kaftanı 

seçilerek kaftan kumaşlarının dokuma, süsleme, renk ve biçim özellikleri 

detaylı bir şekilde ele alınacak olup bu kısımda çalışmanın üçüncü bölümünü 

oluşturacaktır. 

  Kumaş dokuma sanatının tarihi çok eskilere dayanır. ‘‘Londra 

Victoria-Albert Müzesinde on birinci yüzyıl sonundan kalma ipek kumaş 

parçası bugüne kalan çok nadir eserlerden biridir (Aslanapa, 2019, s. 358). 
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“Göçebe bir kavim olan Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya yerleşene kadar 

birçok devlet ve uygarlıkla etkileşime girmiş, her etkileşime girdiği 

topluluktan bir şeyler alarak giyim kuşamında değişimler yaşamış, bu da 

dokuma kumaş örneklerinin çeşitlenmesine, renklenmesine neden olmuştur. 

Bizans, Fars, Arap kültürlerinin etkileri dönem dönem etkisini göstermiştir 

(Tez, 2009, s. 241). Rudolph Pumpellye’nin yaptığı kazılarında bulunan çanak 

ve çömleklerin en eski M.Ö 5000-1000 yılları arasındaki Anav Kültürü’nün 

izlerini taşıyan süslemelerin bu bölgede daha sonra yaşayan Türkmenlerin 

dokumalarında da görüldüğünü tespit etmiştir. Koyun yünlerinin Namazgah 

Tepedeki kazılarda görülmesi yünün ilk olarak kullanıldığının izleridir. 

Afanasievo ve Kelteminar kültürlerinin yer aldığı Aral Gölü ile Bal kaş 

Gölleri arasındaki alanda mezar kültüründe ölülerin mezar odalarında kumaş 

parçasıyla örtünmüş olduğu görülür. Dağınık bir şekilde birçok mezardan 

oluşan Pazırık  Kurganları’nın keçe ve kumaşla kaplı mezar duvarlarının yanı 

sıra gömlek ve elbiseler de karşımıza çıkar. Buzullar sayesinde bozulmadan 

çıkan kıyafetler içinde ilk kez kaftana rastlanır (Salman, 2002,  s. 209). 

   Boyu dizde ya da ayak topuklarına kadar olan, bazılarının kolları 

yarısını bulacak kadar yırtmaçlı, astarsız, önü açık hafif giysiye kaftan denir 

(Ermert, 2019, s. 102).  Göktürk heykelleri ile Uygur eserlerine bakıldığında 

belden kuşaklı boyu dizde ya da yere kadar olan yaka olarak da devrik ya da 

dik olan kaftanlar göze çarpar. Anadolu Selçukluları için de bir nevi kaynak 

olan Göktürk heykellerindeki Kırgız kadınları yün şayaktan ya da Çin 

ipeğinden yapılmış kaftan giyerlerdi. 

Hükümdarın mükâfatlandırma şekli olan kaftan giydirmede sınıf 

derecelendirme;  kullanılan şeride, düğmeye ve renge göre belirlenirdi. Dede 

Korkut Destanında kırmızı renk kaftanın nişanlanan kızlara gönderildiğini, 

düğünde gelin ve damada giydirildiğini görmekteyiz. Ayrıca güveylik kırmızı 

renk ile temsil edilmektedir. Bekâr kız ve erkekler ise beyaz kaftan 

giymektedir (Süslü, 1989, s. 159). 

  Osmanlılar içinde kaftan önemli bir kıyafettir. Seraser, çatma, kadife 

kemha kumaşlardan dikilmişlerdir. Dönem dönem uzunlukları, kullanım 

yerleri değişse de içeride ve dışarıda giyilmek amacıyla iki tür dokunmuştur. 

Merasim kaftanları seraser ve çatma kumaştan dokunmuş, dışarı giysisi olarak 

kullanılmışlardır (Ertürk, 2018, s. 65).  Saraya dokunan diba isimli atlas 

kumaşlar İstanbul’la, kadife ve ipek Bursa’yla, pamuklu dokumalar Soma, 

Denizli ve Bergama’yla, Ankara’yla yünlü kumaş sof, benek isimli desenli 

kumaşıyla Amasya tanınmıştır (Aytaç, 2015, s. 2). 
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  Ehl-i Hiref Osmanlı döneminde küçük el sanatıyla ilgilenen 

zanaatkârlar ve sanatçılara verilen isimdir. Saray için üretim yapanlar Saray 

Ehl-i Hiref grubunu oluşturmuştur. Saray için dokunan kumaşlar bu grupta 

yer alan dokuma sanatçı ve zanaatkârların elinden çıkmıştır. Bu sanatçı ve 

zanaatkârlar içinde kadifebanlar, kemhabafanlar, aba-yibafanlar, 

postinduzânlar,kazzazânlar,zerduzânlar, simkeşanlar, külahduzânlar gibi 

kişiler yer alır (Bozcu, 2010, s. 7,38-48). 

  Çalışmanın ana konusu olan Osmanlı padişah kaftan kumaş çeşitleri 

için seçilen kaynaklardan biri Topkapı Saray Müzesi Asistanı Fikret Altay’ın 

‘‘Kaftanlar’’ kitabıdır. İçerisinde kaftan resimlerinin ve kaftan kumaş 

çeşitlerinin olmasının yanı sıra, Topkapı Saray Müzesindeki kaftanların 

kumaş ve desen özelliklerinin bozulmadan nasıl muhafaza edildiğine kadar 

detaylı ve önemli bilgileri içermesinden dolayı çalışmayı zenginleştiren bir 

belgedir (Altay, 1979, s. 2-32). 

  Başak Burcu Tekin’in ‘‘Arifi Süleymannâmesi’nde kaftan tasvirleri: 

Kanuni dönemi hakkında bir değerlendirme’’ adlı çalışması kaftanlarda 

kullanılan kumaşlar hakkında bilgi vermesi, Ehl-i Hiref teşkilatından 

bahsetmesi, Kanuni Sultan Süleyman’ın kaftanlarının özelliklerini anlatması 

açısından kıymetlidir (Tekin, 2012, s. 167-189). 

  Araştırmanın evreni 13.yy Osmanlı İmparatorluğunun 

kuruluşundan(1299) 19.yy saltanatın kaldırılmasına(1922) kadar ki, 624 yıllık 

bir süreçte kullanılan kaftan kumaşları çeşitleridir. Bu evrenden Topkapı 

Sarayı Müzesinde bulunan dört adet padişah kaftanı seçilerek kaftan 

kumaşları için örneklem grubu oluşturulmuştur. Osmanlı padişah kaftan 

kumaşları çeşitleri hakkında veri elde etmek amacıyla literatür taraması  

yapılmıştır. 

1.TÜRK KUMAŞ SANATI 

Kökeni Orta Asya’ya dayanan Türk kumaş sanatı, farklı isimlerle 

adlandırılan Türk  medeniyetlerinde tarihsel süreç içerisinde gelişerek 

günümüze kadar gelmiştir. Yaşam koşulları ve gelişmişlik düzeyine bağlı 

olarak değişik kumaşlar üretilmiş, bu kumaşlar kimi zaman örtünmek, kimi 

zaman soğuktan korunmak, kimi zaman da devletin gücünü temsil için 

kullanılmışlardır. 

             1.1.Osmanlı Öncesi Türk  Kumaş Sanatı 

Eski Türklerde farklı toplumsal statüdeki insanların kıyafetlerini ayırt 

ettiren unsur, tarz olmasından öte kumaştır. Süslü ipek farklı statüdekileri 

ifade ederken, evlerde hazırlanan yün kıyafet ve kürk kullanımı  başka bir 
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statüyü ifade etmektedir. Genetik olarak Türk kıyafetleri, Hun çağına kadar 

gider. Giysilerde astar kullanılmış ve dış kıyafetlerde keçe kullanımı ile 

sıcaklığı muhafaza etmek amaçlanmıştır. M.Ö.1-2 yy’a ait kadın mezarında, 

ipekten yapılan, Türk modellerine  benzer bir elbise bulunmuştur (V.Kubarev, 

2002, s. 196). 

Çin vakayinameleri bize, Moçjo adlı Türk Hanı’nın kadifeden 

yapılmış cüppe ve ’putov’ şapkasıyla ibadet yaptığından söz ederler 

(V.Kubarev, 2002, s. 194).Kalite ve kompozisyon açısından çok gelişmiş olan 

Anadolu Selçuklu dönemi dokumalarını farklı müzelerdeki örneklerden 

anlamaktayız. Berlin Müzesindeki brokar kumaş ve Fransa’nın Lyon kenti 

tekstil müzesindeki Alaaddin Keykubad döneminden  simli ve figürlü 

ipek(kemha) kumaşlar döneme ait en iyi örneklerdir (Süslü, 1989, s. 197). 

Lyon kenti müzesindeki kemha kumaşın kenarında Alaaddin Ebül Fetih 

Keykubad bin Keyhüsrev yazılı olup, kumaşın Konya‘daki saray 

tezgahlarında dokunmuş olduğu düşünülmektedir (Aslanapa, 2019, s. 358). 

Dönem kıyafetlerinin ipek, pamuk ve deve tüyünden yapılmış olup, 

çoğunlukla çizgili ipekli kumaş çeşitlerinin kullanıldığını ve uygulama 

şekillerini kaynaklardan öğrenmekteyiz. Kıpçakların nakışlı ve çizgili 

kumaştan yağmurluk yaptığını, iki bez arasına pamuk yerleştirerek hırka gibi 

giydiklerini, kölelere özellikle yünden hazırlanmış kıyafetlerin verildiğini 

öğrenmekteyiz. 11. yüzyılda Bağdat’ta dokunan ipek kumaşlar Büyük 

Selçuklular sayesinde zirveye çıkmıştır. Kuş figürleriyle süslenmiş, 2.yüzyıla 

ait olan dokuma Londra Victoria and Albert Müzesinde sergilenmektedir. Bu 

kumaşta karşılıklı kuş figürleri ve grifonlar madalyonlar içinde yer 

almaktadır. Varka ve Gülşah minyatürlerinde 13.yüzyılda da aynı etki 

görülmektedir. ‘‘Uygur döneminde ince ve kalın bez (böz) 

dokunuyordu.Bunların hepsine kalıng böz=seyrek bez denir.Selçuklularda ise 

Sedhrek göz=seyrek bez ve ince ipekli kumaşlara yinçge turku deniyordu’’ 

(Süslü, 1989, s. 197-198).Göktürk kıyafetlerinde keçeden, kürkten, deriden, 

Çin ipeğinden hazırlanmış, çakşır, kaftan, hırka, mintan, börk, çarık yer alır 

(Ertürk, 2018, s. 18). 

Mekikli dokuma sanatının 8-9 bin yıl öncesine dayandığından 

bahseden bilim adamları ve tarihçiler Çatalhöyük kazılarında (1962) Neolitik 

Çağa(Cilalı Taş Çağı) ait (M.Ö.6000) dokuma parçalarına rastlamışlardır. Bez 

ayağı dokumanın yanısıra farklı tekniklerle de dokuma yapıldığı ve dokumada 

çift kat bükümlü ipliklerin kullanıldığı görülmüştür. Ankara’daki Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan Çatalhöyük dokuma parçalarının 

olabildiğince sık ve düzgün dokunmuş olduğunu, bununla birlikte 
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duvarlardaki resimlerden boyacılığın önemli bir gelişme gösterip, boyaların 

da toprak ve bitkilerden elde edildiğini  anlamaktayız.Farklı dönemlerde 

yapılan kazılar sonucunda ağırşaklar ve tezgah parçaları buluntularından 

görülmektedir ki Anadolu’da dokumacılık sürekli ilerleme göstermiştir. 

Kayseri Kaniş(Kültepe Höyüğü)’te yer alan Asur çivi yazılı tabletlerde, 

M.Ö.1950-1850 yıllarında yapılan ticaretten bahsederken  kumaş ticaretinden 

de söz eder. Tabletlerin birçoğu, kumaş isimlerinin dokundukları illere göre 

adlandırıldığını  göstermektedir. Elbise ve kumaş ücretlerinin yazılı olduğu iki 

tablet Boğazköy(Hattuşaş)  kazılarında bulunmuştur.Anadolu 

Uygarlıklarından Frig’lerde Gordion kazılarında tümülüsler içinde yün ve 

ketenden kumaşlar bulunmuştur (Salman D. , 2013, s. 4). 

1.2.Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Kumaş Sanatı 

Türklerin göçebe yaşamıyla gelişen dokumacılık kültürü ve 

Anadolu’nun sahip olduğu zengin malzemeler sayesinde Osmanlı, dokuma 

sanatında kendine has bir uslup geliştirmiştir. 1326’da  Osmanlılar tarafından 

Bursa fethedilmeden öncede burada dokumanın varlığından söz etmek 

mümkündür. 6.yüzyılda ipek kumaş giyen Bizans halkı ve altın telli 

ipeklilerin olduğu 10.yüzyıl kumaşları da  bu durumu kanıtlar niteliktedir 

(Tez, 2009, s. 57).Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu takip eden dönemde, 

Orhan Bey ülke sınırlarını genişletirken, kardeşi olan Alaaddin, kılık kıyafetle 

ilgili kanunlar çıkararak ülke içi düzeni sağlama görevini üstlenmiştir. Kaftan, 

cepken, cüppe, entari gibi giysilerin, börk, sarık, kavuk, külah gibi serpuşların 

ve tören kürklerinin malzeme, renk, astar, şekil ve süslemeleri bir düzene 

sokulmuştur (Fatma Nur Başaran, 2018, s. 353).Seyyah İbni Batuta 1304 ve 

1369 yılları arasında yazmış olduğu seyahatnamesinde dokuma için önemli 

merkez olan Denizli’den bahsetmektedir. Pamuktan dokunmuş altın işlemeli 

elbiselerin. pamuğunun kalitesi ve eğiminin düzgün olması nedeniyle 

kullanım süresinin uzunluğundan söz etmektedir. Bursa çevresinde yapılan 

ipekçiliğin de Osmanlılar döneminde en üst seviyeye ulaştığını dile 

getirmektedir İbni Batuta (Tezcan D. , 2002, s. 404). 14.Yüzyılda İbni Batuta 

Alaşehir’in  kızıl efladi yada vale diye adlandırılan kumaşı, Ak alemli Denizli 

bezi, kırmızı kemha isimli kumaşları anlatırken  ladik kumaşların 

ihtişamından da bahsetmektedir (Aslanapa, 2019, s. 359).1421 yılında şehzade 

Mustafa’ya babası I.Mehmet’in yüz çeşit kumaş verdiğinden bahseder tarihçi 

Neşri. Bu bilgi 1364-1421 tarihleri arasında kumaşların hem kalite hem de 

miktar açısından nasıl bir gelişme içerisinde olduğunu göstermektedir 

(Salman F. , Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı, 2002, s. 410).15.yüzyılda 
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saray sanatında görülen uslup birliği, kumaş sanatına da yansımış, klasik 

Osmanlı sanatının temeli oluşturulmuştur. Kumaşlarda esas üstünlük 

ipeklerde görülmüş, motif, renk ve dizaynda çeşitlilik olmuştur. En fazla  

koyu kırmızı renk olan güvezi rengi zeminde  kullanılırken, mavi, yeşil, siyah, 

krem gibi renklerle birlikte uyumlu bir şekilde dokunmuştur (Ertürk, 2018, s. 

39)1502 yılındaki Bursa İhtisap Kanunnamesi’nde ipeğin hammaddesi, 

bükümü, boyanması, çözgüsü, teli, gramajı, bükülüp boyanması ve 

boyanırken de boya miktarı özellikle lak(lök) ölçüsü kırmızı renk elde 

edilmesinde kullanılacak  değer belirtilmiştir. Bursa kumaşları 

gruplandırılmış, kadife, atlas, kemha, meton, tafta ve vala diye adlarılmıştır 

(Tez, 2009, s. 59). 
 

‘1568 (976) tarihli Karhanei hassa defteri, kumaş tarihimiz için çok mühim bir 

vesikadır. “Sureti oldurki Karhanei hassada işlenüp ve Hazinei Enderuniye 

gelip teslim olunan mütenevvia  akmişedir zikrolunur aniptidayi Emini 

Karhane Ferhad sene 976” başlığını havi olup her ay teslim olunan 

kumaşların  isimleri ve dirhemleri gösterilmektedir’ (Öz,  1946, s. 44). 
 

15.yüzyılda  Türk kumaşları ile İran kumaşları renk sadeliği 

bakımından birbirinden ayrılmıştır. Kırmızı ve mavi en çok kullanılan renk 

iken altın ipekle birlikte dokunmuştur. Çintemani ve kaplan postu en önemli 

motifleri olmuştur bu yüzyılın.16.yüzyılda Osmanlı dokumacılığı  teknik, 

malzeme, desen ve işçilik olarak en mükemmele ulaşmıştır. İpek ve kadife  

Bursa’da, diba İstanbul’da, pamuk Bergama, Denizli Soma’da, sof Ankara’da, 

atlas Sakız Adasında, benek ise Amasya’da dokunmuştur (Ertürk, 2018, s. 

40). Ahilik teşkilatı ve Ehli Hiref gibi teşkilatlar dokumacılığın gelişmesinde 

büyük önem taşımaktadır.Bu teşkilatlar içinde en kalabalık lonca 

‘’dokumacılar loncası’’dır. Ham ipek alım satım işi “Hamcı” tarafından, atkı 

ve çözgünün bükümü “Dolapçı” tarafından yapılmakla birlikte boyacılar, 

şimkeşler, klapdancılar da bu teşkilatın içerisinde yer almaktaydı (Salman F., 

1999, s. 59-60). Kumaş ve kaftanların hediye olarak verilmesi 16.yüzyılda 

dokumacılığın gelişmesinde etkili olmuştur. Osmanlı sarayında  kadifelerden 

kemha ve çatma kullanılırken seraser, diba, zerbaft ve şahbenek gibi 

kumaşlarla da çalışılmıştır. Yine bu dönemde sof ve çuha yünlü kumaşıyla,  

kirpas, kutnu ve alaca bez dokuma sanatı yapılmıştır (Tez, 2009, s. 60-61). 

17.Yüzyılda, 1640(1050) tarihli bir kanunnamaye göre devrin en çok ve çeşitli 

kumaşları İstanbul’da üretilmiştir. Diğer kumaş üretilen yerler; Şam, Bursa, 

Menemen, Halep ve Sakız’dır. Kanunname kumaşların renk ve cinslerine ait 

bilgiler verirken aynı zamanda tavus kuyruğu, gül, nar, fıstık, gonca gül, çınar 
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yaprağı ve dolaşma yaprak motiflerine de yer verir. 1631 tarihli Topkapı 

Sarayı terzi defterliğinden alınan bilgiye göre IV.Murat’ın  terzi başına 133 

elbise diktirdiği, kumaş olarak bu elbiselerde sof, atlas, kutnu, çuha ve diba 

kullanıldığını, bu elbiselerden on kadarının münakkaş(desenli) olduğunu 

öğrenmekteyiz. Bu durum sade ve düz kumaşların kullanımının arttığını 

göstermektedir (Aslanapa, 2019, s. 362). Kadifelerin kalitesinde bu yüzyılda 

düşüş yaşanmıştır.17.Yüzyılın sonlarına doğru meydana gelen kumaş kalite 

düşüklüğünün nedeni olarak ithal kumaşın artması, ustaların maaşla 

çalıştırılıp ustalaşmadan az bir zamanda eğitilip işe konulması ve iş ahlakına 

olan saygının kaybolması söylenebilir. Çözgü ve atkı iplerinde iplikler 

yeterince kullanılmamış, çalınmış, boya olarak kalitesiz boyalar kullanılmış 

bunun sonucu olarak rekabeti ve kaliteyi yok etmiştir. Avrupa’da 1770-1780 

yılları arasında sanayinin gelişmesi, tekstil sektörünü de etkilemiştir. 

Jacquard’ın 1786’da icat ettiği desen dokuyan tezgah, sanayi alanında büyük 

bir gelişme göstermiş, bu da el dokumacılığı yapan Osmanlı’ya derin bir 

darbe olmuştur (Salman F. , Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı, 2002, s. 

413-414). Yünlü kumaş ithalatına son vermek amacıyla 1703 yılında 

III.Ahmet’in sadrazamı Rami Mehmet Paşa İstanbul’da yünlü kumaş fabrikası 

kurdurur. Ancak dört yıl çalışabilen fabrikada devlet için “londrine’’ yani 

Avrupa taklidi yünlü kumaş üretilmiştir. 1719 yılında Nevşehir’li Damat 

İbrahim Paşa tarafından bir çuha fabrikası, 1721’de bu çuha fabrikasına bağlı 

ipekli dokuma fabrikası İstanbul’da kurulur (Tez, 2009, s. 78-79).18.yüzyılda 

III. Ahmet devletin ekonomisinin bozulmasından dolayı bir ferman çıkarmış 

ve sırmalı dokuma üretimini yasaklamıştır. Kumaş ithalatının olması ve Barok 

stili motiflere yer verilmesi Osmanlı el dokumacılığını sarsmıştır (Ertürk, 

2018, s. 41).Osmanlı dokumacılığını hareketlendirmek için III.Selim 

Üsküdar’da 1805 yılında “Selimiye Kumaş Atölyeleri’’ adıyla atölyeler 

kurdurmuştur. Atölyelerde, “Selimiye Kumaşı’’ diye adlandırılan yollu, yollu 

kumaş üzerinde minik renkli çiçekleri olan yada damga bulunan kumaşlar 

dokunmuştur (Tez, 2009, s. 77). Londra’da bulunan Victoria Albert 

Müzesi’ndeki (T.671-1919) nolu örneklerin toplandığı defter, 1790-1820 

yıllarında İstanbul’da satılan ortalama elli farklı dizaynda selimiye ve savai 

dokuma kumaşları ile ilgili bilgi içerir (Tezcan D. , 2002, s. 409). 19.Yüzyılda 

padişahlar Topkapı Sarayı’nda yaşamayı  bırakıp, yeni saraylar inşa ettirip bu 

saraylarda yaşamışlardır.Yeni yaşam Topkapı Sarayı’ndaki Ehli Hiref 

teşkilatının dağılma nedeni olmuştur.Sultan Abdülmecid döneminde 1843 

yılında Hereke’de dokuma fabrikası kurulmuş, 1850’li yıllarda ek katlarla üç 

katlı yapıya dönüştürülüp dokuma fabrikası olarak kullanılmıştır. Döşemelik 



SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 354 

 

 

kumaşlar saray için dokunurken bu fabrikada, Batı tarzında Fransız kumaşları 

ve Türk Rokoko tarzı kumaşlar da üretilmiştir (Salman F. , 1999, s. 88-

89).19.Asır halk kıyafetlerinde, düz kumaşlarla birlikte, ince ve kalın çizgili 

kumaşlar, basit küçük çiçekli ya da ikat metoduyla boyanmış kumaş örnekleri 

ile karşılaşılmaktadır (Salman F. , Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı, 2002, 

s. 414). 

1.3 Osmanlı İmparatorluğu Sonrası Cumhuriyet Dönemi 

Kumaş Sanatı 

Türkiye; Cumhuriyetin kurulduğu dönemlerde, XIX.yüzyıl Osmanlı 

devrindeki gibi, hammadde pamuk, sof yünü, yün ve ipliği yurt dışından 

almakta ve Avrupa’ya bağımlı bir şekilde tekstil ihtiyacının çoğunu bu şekilde 

karşılayabilmekteydi. Dışarıdan 20.000 metrik ton alıyor, 3.70 metrik tonu 

kendisi üretebiliyordu. 1932 yılında yapılan çalışmalar sonucunda pamuklu, 

yünlü üretim artmış ülke ihtiyacının yüzde kırkını karşılayacak duruma 

gelmiştir. 1929 yılında yaşanan Büyük Ekonomik Kriz nedeniyle pamuk ve 

yün ihracında düşüş görülmüştür. Hükümet ürettiği hammaddeyi tekstil 

üretiminde kullanarak, dışa bağımlılığı kesip ithal malların yerine yerli 

üretime geçmiştir.Bu şekilde çok fazla para gerektirmeyen ve çok fazla  ucuz 

işçi çalıştırma kararı almıştır. İstanbul Bakırköy Pamuklu Fabrikası, İstanbul 

Defterhane, Bursa, Hereke ve Bünyan Yünlü Fabrikaları büyütülmüştür 

(İnancık, 2008, s. 151-152). 1933’te Sümerbank kurulmuştur. Sümerbank 

tarafından 1939 yılında Adana, Malatya, Bakırköy, Kayseri ve Ereğli’de bez 

fabrikaları kurulmuştur. Nazilli’de basma fabrikası açılmıştır. 1938 yılında 

Sümerbank Genel Müdürlüğü tarafından suni ipek alanında yapılan ilk 

çalışma olan  üretim, Gemlik Suni İpek Fabrikası’nda  yapılmıştır. Halkın 

ucuz ve kaliteli giyinmesini sağlayan Sümerbank, Cumhuriyet’in  ilanından 

itibaren kumaş, dokuma vb. hizmetlerle halkın yanında olmuştur. 1987 yılında 

özelleştirilmeye gidilmesi Sümerbank’ın sonu olmuştur. 1964 ‘te sentetik 

iplik üretimine başlanmış, bu üretim önemli bir sektör olarak günümüze kadar 

gelmiştir. 1940 yılında Devlet  Güzel Sanatlar Akademisinde “Kumaş 

Desenleri” bölümü kurulmuştur. 1957’de Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nda 

“Tekstil Sanatları Bölümü” açılmıştır. 1977’de Ege Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü Tekstil Anasanat Dalı eğitime 

başlamıştır. Osmanlı Döneminde el tezgahları kullanılıp, kumaş desenleri için 

nakkaşlar görevlendirilirken, Cumhuritet’in ilanıyla fabrikasyon üretime 

geçilmeye başlanmış ve kumaş tasarımının  önemi kavrandığı için tasarıma 

yönelik bölümler açılmıştır. II.Dünya Savaşı, kıtlık, toplumsal olaylar, 
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ekonomik krizler tekstil endüstrisini ve modayı etkilemiştir. 1960-1980 yılları 

arasında Türkiye Avrupa ve Dünya  tekstil ve moda akımlarından  etkilenmiş, 

giysi ve kumaş tasarımlarında bu etki görülmüştür. Avrupa’dan alınan 

armürlü ve jakarlı dokuma makineleri sayasinde desen ve üretim miktarı 

artmıştır (Özgün Can, 2013, s. 124-125,132).Türkiye’nin idari, ekonomik ve 

teknolojik sorunları çözümlendiğinde Dünya tekstilinde yer alması mümkün 

gözükmektedir. Ucuz hammadde, işçilik ve diğer faktörler birleştirilip uygun 

yöntem ve planlama ile daha iyi bir konuma gelmesi mümkündür 

(Dülgeroğlu, 1986). 1950 yılından itibaren Türkiye, kumaş ve iplik ihracatına 

başlamıştır. Pamuklu kumaşlar ve suni-sentetik kumaşlar Türkiye’de en çok 

üretimi yapılan kumaşlardır. Hammadde olarak pamuk sektöründe ülke 

ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayacak bir durumdadır Türkiye. Dokuma 

kumaşlar giyim sanayisinde kullanılırken, perde ve masa örtüsü yapımında 

daha çok örme kumaşlar kullanılmıştır. Türkiye yün üretiminde yeterli 

başarıya ulaşamamıştır.Bunun nedeni ise yeterli teknoloji ve ekipmana sahip 

olamamasıdır. 1990-2000 yıllarında Türkiye’nin ihtiyacını karşılayamamıştır. 

Hammadde ve talebin az olması nedeniyle keten, kendir kumaş üretmi azdır. 

Kendirin büyük kısmı Batı Karadeniz’de yetiştirilmektedir. Yüzde yüz keten 

kullanıldığı gibi pamuk, viskon ve polyester karışımları ile iplik haline 

getirilmektedir. Saf keten ev tekstili ve dış giyimde tercih edilirken erkek ve 

bayan giyimlerinde keten karışım halinde kullanılmaktadır. Keten-kendir-jüt 

sektörü çok fazla ilerleyememiştir, bunun nedeni de maliyetinin fazla 

olmasıdır. Çin’den sonra ipek Bursa’da yetiştirilmiş bu durum hem ipeğin 

kullanımını arttırmış hem de Bursa’nın, iplik ve kumaşların hazırlandığı bir 

tekstil  merkezi haline gelmesine neden olmuştur (Erdem, 2020, s. 9-11). 

2.OSMANLI DÖNEMİNDE KULLANILAN SARAY 

KIYAFETLERİNDEN KAFTANLAR 

Kaftan, çoğunlukla ipekli kumaştan hazırlanan, süslü uzun giysiye 

verilen isimdir. İran’lılardan Araplara geçen kaftan kullanımı Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yaptığı fetihler sonucu Fas’a kadar ulaşmıştır. Fas 

kadınları kolsuz kaftan giymişlerdir. Kış kıyafeti olarak ise Suriye’de  bedevi 

emir ve şeyhleri kaftanı tercih etmişlerdir. Önemli hizmetler gören kişileri 

ödüllendirmek için Osmanlılarda kaftan hediye edilen bir kıyafettir. İmtiyaz 

verilen kumandanlara bunun işareti olarak kılıç ve kaftan verilmiştir. Keçe 

kaftan, çuha kaftan ve murabba kaftan gibi çeşitleri olan kaftanların 

çoğunlukla ön ve kolları işlemelidir. Verilen kişinin rütbesine göre şeritler, 

renk ve düğmeler değişmektedir. Kaftancıbaşı tarafından bayramlarda 
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sadrazam huzurunda kaftanlar dağıtılmaktadır (Kılıçoğlu, Araz, ve Devrim, 

1969, s. 770). 

2.1.Osmanlı İmparatorluğu Öncesi Türklerde Kullanılan 

Kaftanlar 

M.Ö.IV.yüzyıldan kaldığı düşünülen, 1974’lerde Kemal Akişef  

idaresindeki kazılarda Esik çayı kıyısında ortaya çıkan  mezarda ihtişamlı 

kıyafeti ile gömülü 15-16 yaşlarında bir genç yatmaktadır. Gencin giysisi 

sağdan sola kapanan yakası v şeklinde kısa kaftan, sıkı süvari bir pantolon ve 

yumuşak, kısa, boyu ancak diz altında kalan çizmeden mevcut olan bir Hun 

kıyafetidir. Üçgen biçiminde işlenmiş kaftan ve çizme, üst üste ve yan yana 

altın levhaların biraraya getirilmesiyle altın zırhla tamamen kaplanmıştır. 

Hunlar, kenarı  kürklü dolman(kısa kaftan), tokalı kemer,  deri elbise ve çizme 

giyerlerdi (Aslanapa, 2019, s. 5). Moçevaya Balka(Kafkaslar)’daki eski Türk 

eşyaları içindeki kaftanlarda sağ taraf sol taraf üzerine ilikleme ile kapanır 

(V.Kubarev, 2002, s. 195). Uygur Kaftanlarının yanları kapalı, boyları 

ayaklara kadar uzanır, kemer ve askılarda yuvarlak maden süsleri mevcuttur. 

VIII.-IX.yüyyıllara ait olan Bezeklik freskindeki Uygur prensinin kaftanı 

uzundur ve kaftan kemerle bağlıdır, kafasında tacı yer almaktadır (Aslanapa, 

2019, s. 17-18). 

Oğuz Türklerine ait giyim kuşam ve özellikle kaftanlar hakkında bilgi 

veren en önemli kaynaklardan biri Dede Korkut Hikayeleridir. Bu hikayelerde 

kaftanlar büyük ölçüde yer alır. Hikayelerde dış giysi olarak geçen kaftanın 

giyilmesi de verilmesi de önemlidir.[ İç Oğuz’a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek 

Öldügi Boy’da geçen “Yahşı kaftanların çok geymişem, bilmez isem kefenüm 

olsun” (Ergin, 2014: 247)] (Dr.Öğr.Üyesi Cemal Meydan, 2020, s. 173). Oğuz 

Türkleri’nde bekarlar beyaz kaftan giyerken, nişanlılar ve güveyler 

kırmızı/kızıl  kaftan giyerler. Göktürklerde hakanlık simgesi kırmızı kaftandır 

ve cüppedir (Küçük, 2010, s. 192,199). Göktürklerin kıyafet olarak başlarına 

börk adı verilen şapka, üstlerine kaftan , kaftan içine de gömlek, ceket, hırka 

isimli giysi parçalarını kullandıkları görülmektedir (Beydiz, 2021, s. 

548).Tasvirlere bakıldığında kaftanları  dört şekilde sınıflandırabiliriz: Birinci 

gruptaki kapalı yakalı kaftanları da beşe ayırabiliriz: Kaytanı bele kadar, 

kapalı yakalı, düz etekli, beli kemerli kaftanlar, etek ucuna kadar kaytanlı 

kaftanlar, boyu dize kadar olup kolu uzun kaftanlar, drapeli beli kemerli 

kaftanlar,  kemerli,  kolları uzun ve dar kaftanlardır.  İkinci grup kaftanlar 

yakası(V) şeklinde olan kaftanlar olup bunlar da kendi arasında ikiye ayrılır. 

Birinci grupta  bel kemerlidir, ipek veya kürkten  yapılan bordür yakayı 
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çevrelemektedir.  Bazı kaftan yaka kenarlarının bordürü enlidir, bazılarında 

ise bordür düğme ile sonlandırılmıştır. İkinci gruptaki diğer kaftanlar uzun 

kollu sağdan sola kapanan kaftanlardır, bazıları sekiz düğme ile 

kapatılmışlardır. Üçüncü grup kaftanlar kol yenlerine göre 

sınıflandırılanlardır. Bilekten bol olanlar ve uzun yenli olanlar diye ikiye 

ayrılırlar. Matem sahnesinin yer aldığı Gülşah ve Varka minyatürlerinde uzun 

yenli kaftanlar görülmektedir. Uygurlarda da bu şekilde kullanılmıştır. 

Dördüncü grup kaftanlar ön kenarı açık olanlardır. Bunlar da kendi içinde 

ikiye ayrılır. Etek ucuna varıncaya dek yuvarlak olarak açılan kaftanlar birinci 

sınıflandırmayı oluşturur. Ön iki kısım biraraya getirilerek bantlarla tutturulan 

kaftanlarda ikinci sınıflandırmayı oluşturur. Alaaddin Köşkü çinileri ve Kitab-

el Tiryak’ın tanıtım sayfası ikinci tür kaftanlara örnek gösterilebilmektedir 

(Süslü, 1989, s. 160-170-180). Kol uçları elleri örten şekilde olan kaftanlar 

Türkler tarafından çok kullanılmış olup soğuktan korunma amacı 

güdülmüştür. Kışın kat kat giyinen Orta Asya Türkleri, kapitone olarak 

yünden yapılan dokuma kaftanı en dış giysi olarak giymişlerdir. Çapan, İç ve 

Orta Asya’da kaftana verilen isimdir. Kaftanları geleneksel kemerle 

kapatmışlardır. Bu tarz giyim halen Kazak ve Kırgızlar’da, Tuva’da, 

Hangaylar’da Altaylar’da devam etmektedir. Çok soğuk havalarda hayvan  

derisinden kaftan  giyerek, içini yünlü olarak bırakarak astarlanmış gibi 

kullanmışlardır. Metal(altın ve gümüş) tellerle hazırlanmış Hil’at, değerli 

malzemelerle yapıldığı için herkese verilmeyen kaftanlardır. Kapama ismi 

Anadolu Selçukluları’nda astarlı kaftanlara verilmiştir. Köle ve hizmetkarlar 

cepsiz, içi pamukla doldurulmuş, yünden yapılan ve çeyrek kapa denilen 

kaftanlar kullanmışlardır. Hükümdarlar kaftan giydirmeyi bir ödüllendirme 

şekli olarak uygulamışlardır (Salman D. , 2013, s. 362-363). Samerra 

Türklerini tasvir eden Uygur fresklerinde tiraz şeritli kolları olan, beli kemerli, 

gerekli eşyalarını koydukları torbaları bel kemerine tutturdukları kaftanlara 

rastlanmaktadır (Aslanapa, 2019, s. 50). 

2.2. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde  Kullanılan     

Padişah Kaftanları Ve Tasarım Planlaması 

Sarayın tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sarayda, hassa(padişaha 

ait) ehl-i hiref olarak adlandırılan atölyeler kurulmuştur (İnancık, 2008, s. 

44).Osmanlı Padişah kaftanlarının yapımında birçok Ehl-i Hiref teşkilatına 

bağlı sanatçı ve zanaatkar görev almıştır.Nakkaşlar yalnızca resim yapmamış, 

çiniler ve dokumalar  için de tasarımlar yapmışlardır. Kitap süslemeleri için 

padişahların seçtiği desenler; taht odasında, padişahın köşkünde, padişah 
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kaftanlarında kullanılmıştır. Nakşbendan-ı hassa veya nakşbendan-ı 

kemhabafan kişileri kaftanlara ait özel tasarımlar yaratmışlardır. Nakşbendan-

ı kemhabafan sadece desenin dokumaya düzgün geçirilmesinden değil, çözgü 

iplerinden, altın tellerin ayarlanmasına kadar her türlü detaydan sorumludur. 

Dokumadan görevli grup kemhacılar(kemhabafan), kadifeciler, abacılar (aba-

yi bafan), desen bağlayan kemhacılar(nakşbendan-ı kemhabafan)dır. 

Kumaşların en ve boyuna göre desenlerin ölçekli kağıt üzerine geçirilmesi 

kemha dokuyucusunun görevidir ve saray terzisinin, kemhacının dokuduğu 

kumaştan kaftan hazırlanabilirliğinin onayının geçmesi gerekir (Tekin, 2012, 

s. 171)Altın ve gümüş madenini kumaş dokumalarına ve işlemelerine 

hazırlayan sanatçılara simkeşler(Cemaat-isimkeşan-ı hassa)bölüğü denir. 

Seraser, şah-ı benek, zerbaft gibi saray için üretilen ipekli kumaşlarda 

kullanılan değerli altın ve gümüş tellerin müsrifini önlemek maksadıyla devlet 

tarafından tedbirler alınmıştır. Zerduzlar altın iplikleri saray atölyelerinde 

kumaşlara işleyen sanaatkarlardır. Perdeler, kolluk, yer yaygıları, kuşak ve 

kaftanlar gibi çeşitli objeler altın iplikle zerduzlar tarafından işlenmektedir. 

İpek iplikle desen oluşturulurken, çoğunlukla zemin altın iplerle 

doldurulmuştur.İpekli kumaştan dikilen kaftan vb. kıyafetlerin sarayın önde 

gelen kişileri için dikimini yapan bölük kazzazanlardır. Sultan ve saray 

halkının kıyafetlerine kürk diken grup postinduzanlardır. Kemhabafanlar 

kemha kumaşını dokuyan , çok çeşitli kıyafetlerin özelliklede kaftanların 

kemhasını dokuyan ehl-i hiref grubudur (Bozcu, 2010, s. 41-44,46). 

Topkapı Müzesi içerisinde Fatih Sultan Mehmet’e ait 21 Kaftan, 

I.Ahmet’e ait 13 kaftan, II.Osman’a ait 30 kaftan, Kanuni Sultan Süleyman’a 

ait 77 kaftan, IV.Murat’a ait 27 kaftan ve yaklaşık 2500 parça eşya geneli 

Saray için özellikle dokunmuş en güzel kadifelerden hazırlanmış kaftan, 

şalvar ve hilatlar yer almaktadır. Önceleri sade olarak hazırlanan padişah 

kıyafetleri ilerleyen zamanlarda mükemmelleşmiştir. Kürk ilavesi yapılmış 

olup kaftanlarda,  kürk cinsi olarak da foyum(Hermin), samur, kakum 

kullanılmıştır. İçeride ve dışarıda kullanılmak amacıyla iki tür dokunan 

kaftanlardan dışa giyilenlere Merasim Kaftanları denmektedir. Çatma ve 

seraserden yapılmış bu kaftanların yalnızca kol hizasından omuzdan aşağı 

kaftanın uzunluğu kadar yen adı verilen bir ikinci kolu mevcuttur ki bu 

özelliğinden dolayı diğer kaftanlardan ayrılır. Osmanlı İmparatorluğu’nda 

bayram ve culus merasim törenlerinde bu yen öpülmektedir. Tarihi bir amaca 

hizmet eden yenler bu nedenle gösterişli yapılmak zorundadır (Altay, 1979, s. 

6). 
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‘Topkapı Sarayı kütüphanesinin Revan kısmında 2044 numarada kayıtlı ve 

Kemal Paşa zadenin bir eseri olduğunu tahmin ettiğimiz Risalei Temeddün ve 

imareti alem ve içtimai beni adem ve manayı memleket ve medine başlıklı 

mecmuaya göre, kaftanlar en eski devirlerde, resimli olarak dokunrdu. 

Sonraları yaka kısmına müvazi olarak hükümdarların isimleri dokunmağa 

başlandı. Birkaç zaman sonra bu şekilde terkedilerek , kaftan kumaşları 

çiçeklerle tezyin edildi denilmektedir’ (Öz,  1946, s. 10). 

(1299-1326) Osman Bey’in Topkapı Müzesi içindeki bohçasında tabanı 

beyaz pamuktan bir kaftan bulunmaktadır. Kaftan deseninde sarı renk 

kullanılırken  iki yaprağa sarılı büyük nar motifi yer almaktadır. (1623-1640) 

döneminde padişah IV.Murat’ın kaftanında  altın telli kemha üzerinde pars 

beneği ve kaplan desenleri yer alır. Pars beneklerinin ortası gümüş, kenarları 

altın tel ile,  kontürleri mavi ipekle ve zeminde kırmızı kemha dokuma yer 

almaktadır (Aslanapa, 2019, s. 362).       Yavuz Sultan Selim Bektaşi misali 

sade ve yalın kıyafetler giymiştir. En gösterişli giysisi kısa kollu, sarı 

klaptanla dokunmuş, zemini kırmızı olan serenk kaftanıdır (Salman F. , 

Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı, 2002, s. 412). Padişah II.Selim’in 

giyimi babası gibi sade değil, gösterişliydi ve desenli ipek entari ile altın 

kaftan giymektedir. Ölen padişahın halefi ve kortejinin izinden giden matem 

tutan kalabalık, siyah, yeşil, lacivert renkli kadife ve atlas kaftanlar 

giymişlerdir. II.Mahmut tarafından 19.yüzyılda frak ve pantolonlar, 

modernizm adı altında  klasik Osmanlı giyim tarzının yerini almıştır (Fogg, 

2014, s. 61). 

2.2.1 Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kullanılan Padişah 

Kaftan Kumaşlarında  Dekoratif Öğeler 

Süslemelerde somut, soyut ve karma konular seçilirken; somut konular 

içerisinde yer alan bitkisel bezemelerde krizamtem, boru çiçeği, armut, bahar 

açmış ağaç, gül türleri, gül bahar açmış ağaç bileşenleri “ C’’ kıvrımlı  aynı 

dallar üzerinde sünbül ve mine  gibi küçüklü büyüklü çiçeklerin yer aldığı 

motiflerin beğenildiği fark edilmiştir. Karanfil zamanla değişik tarzlarda 

biçimlendirilmiştir. Buna en güzel örnek Askeri Müzede’ki 23750 numaralı 

envanterdeki karanfilli bezemelerdir. (Barışta, 1999, s. 81) 
 

‘Kadifenin ve Kemhanın ve taftanın ve sair akmişe-i  mütenevvianın kanun-ı 

kadiminden ehl-i hibresine sual olıcak mukaddema kadifenin ahvali beyanında 

didiler ki meşduduna beş vuliyye lök ve havın her dirhemine üç dirhem lök 

verirlerdi. Dört beş yıl mikdarı vardır ki meşdude üç vukiyye ve havın 

dirhemine bir buçuk nihayet iki dirhem lök virdikleri ecilden renge tagyir 
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lazımgelüp bedrenk olıcak çividi ezüp safi idüp suyuna çeküp çerde 

dirlerdi.Münteha kırmızı renk olurdu. Haliya lök tansif olunup heman ezilmiş 

çivide çeküb bir mühmel renk olur kırmızı ile benefşe mor ortasında’ (Öz,  

1946). 

Osman Gazi’ye ait  Topkapı müzesindeki bohçanın içindeki 

kaftanlardan birinde motifler sarı renk olup, iki büyük yaprak ortasında bir nar 

motifi yer alır.Yaprak içleri sünbülü andıran ak motiflerle doldurulmuştur. 

XV. yüzyılda kırmızının tonları ile mavi renk kullanılmıştır. XIV.yüzyıla 

oranla desenlerde küçülme olmuşsa da iri tanzimler  devam etmiş fakat ara 

boşluklara ince işlenmiş bitkisel bezemeler yerleştirilmiştir. Çatma 

kumaşlarda XV.yüzyılda çintemani motifi ile kaplan postu motifi çok fazla 

kullanılmıştır (Salman F. , Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı, 2002, s. 411) 

İpekli kumaşların dokunabilmesi için çekmeli tezgah denilen bir makine 

gerekmektedir ki ancak bu şekilde dokunabilmektedir.Sade gücü tezgah 

niteliği taşıyan ve desen ekibinin birleşmesiyle meydana gelen tezgahlar 

karışık desenlenlerin oluşmasını sağlamaktadır (Tuğan, 2010, s. 39).Baskı 

yöntemi ile kumaşın desenlendirildiği kaftanlarda atlas dokuması tercih 

edilmiştir. Bu yöntemle daha çarpıcı ve detaylı desenler oluşturulmuştur. 

Serviler, tavuz kuşu tüyü, yıldızları saran dalgalı verev çizgiler, yapraklar, 

ağaçlar, rozetler, paralel çizgiler bu desenler içinde bulunmaktadır (Oyman, 

2020, s. 1635). 

Konya ili İnce Minare Müzesi 1174 ile 1176 numaralı fragmanlar, diz 

hizası aplike tekniği ile süslenmiş kaftanlardan bahseder. Buna benzer 

fragmanlarda geçme işi (inkrustasyon)olarak bilinen bu tekniğin çok yaygın 

olduğu gözlenir. Çiniler üzerindeki bazı kaftanların tüm yüzeyinin aplike  ile 

bezendiği, bazı kaftanlarda kordon tutturma iğnesinin, bir başka grupta ise 

teğelti biçimlerinin kullanıldığı hakkında bilgiler vermektedir Erzincan’da 

Erzincan kumaşının satıldığı zengin bir çarşı vardır. Denizli’de(Ladik) kumaşı 

altın işlemeli, pamuktan elbiseler hazırlanmıştır(Barışta, 1999, s. 8-9). 

Kumaşlarda en fazla kullanılan motifler lale, çintemani, kaplan çizgisi, 

sümbül, penç, hatayi, bulut, taç, hilal, yıldız gibi stilize edilmiş hayvansal ve 

bitkisel kaynaklı motiflerdir (Gümüşer, 2013, s. 55). 

Levni ve Abdullah Buhari’nin çizimlerinden oluşan, III.Ahmet’in 

oğullarının sünnet düğünleri konulu Vehbi Sürnamesi işlemeler hakkında bilgi 

vermektedir. Askeri Müze 23842 numaralı envanterde deri kulanılarak 

yapılmış bezemeler ,deri aplikeler karşımıza çıkmaktadırİşleme malzemesi 

olarak bazı çocuk kaftanlarında hazır harç kordonu kullanılırken, bir grup 

çocuk kaftanlarında ise tığ kullanılarak metal iple hazırlanmış tenteneler 
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kullanılmıştır. Kaftanların tüm yüzeyi, bazen kollar, yaka, ön bedenin iki yanı 

ve yırtmaçlar bordürlerle bezenmiştir. Astarı ipek olan kaftanların iç yüzeyi 

de işlemelidir. III.Mehmet için III.Murat’ın yaptırdığı 1582 Şenliği konulu 

“Şehinşahname II”deki veliaht, saray mensupları ve padişah kaftanları ile 

I.Selim’in işlemeli kırmızı kaftanının yer aldığı “Züdbet-üt Tevarik’’i farklı 

padişah devirleri hakkında ip uçları vermektedir. Fatih sultan Mehmet’in 

vefatıyla başlayan ölen sultanların kıyafetlerinin  bohçalanıp saklanması 

geleneği 16. Yüzyıl ile 20. Yüzyıl arası işlemeleri hakkında bilgi vermektedir. 

Gravürler, sulu boya ve yağlı boya resimler, minyatürler, mezar taşları, 

fotoğraflar bu devirlerdeki işlemelerin nerede yapıldığı, toplum için önemi, 

yeri ve işlevi açısından öemli kaynaklardır. “Yere Batan Sarnıcı’ndaki Metal 

İplik Çekicileri’’ adlı Allom’un 19. yüzyılda yapmış olduğu çizim iplik 

üretiminin şimkeşhane dışında sarnıçta da yapıldığını göstermektedir (Barışta, 

1999, s. 13,25,67,74). 

Sağlam desen şeması 18.yüzyılda artık görülmemeye başlamış, 

bezemelerde bütünlük bozulmuş, parçalanmış, rumi ve hatayi motiflerinin 

yerine minik serpme ya da demet halinde minik çiçekler kullanılmıştır 

(Ertürk, 2018, s. 51). 26381(ÇD1) nolu Askeri Müze envanterli çadır; lame 

kumaş olan  seraserdendir ve  aplikeleriyle devrinin dokuma sanatının 

aydınlatıcı belgeleridir (Barışta, 1999, s. 55). 

2.2.2. Osmanlı İmparatorluğu Saray Padişah Kaftanlarında 

Kullanılan  Kumaş Lifleri 

Kumaşın hammaddesi liflerdir ve her lifin kendine özgü nitelikleri 

vardır.Pamuk lifinden  üretilen kumaşlar vücudu rahat ettirirken, yün lifinden 

üretilen kumaşlar vücudu sıcak tutar, ipek lifi ise canlılığı, parlaklığı ile tercih 

nedenidir.Osmnalı İmparatorluğu döneminde de birçok lif çeşidi kullanılmış 

fakat padişah kaftanlarında kullanılan liflere ayrı bir önem verilip, dokunması 

sırasında ayrı bir özen gösterilmiştir.En çok kullanılan lif ipek lifi olmuştur. 

2.2.2.1. İpek 

Flament halinde bulunan, hayvansal liflerin salgı kökenlileri içinde 

yer alan İpek, bombyx mori isimli Uzak Doğu menşeili ipek böceği 

salgısından elde edilir (Adanır, 2015, s. 136). İpek üretilirken kendine has 

nadir vasıflar taşıması, lifin elde edilmesinin zaman alması gibi güçlükler 

yaşanmasına rağmen dayanıklı olması, yapısında var olan ışıltı etkisi ve 

dokuma yaparken değerli metal(altın veya gümüş)  liflerle rahatca 

karıştırılabilme niteliği ile saray için hazırlanan kumaşlarda hammadde olarak 

daha çok yeğlenmiştir (Yakut, 2015, s. 72). Osmanlı İmparatorluğunun 
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kuruluşundan beri ipek kumaşının renginin kalitesi, fiyatı, deseni, malzemesi 

saray tarafından sürekli kontrol edilmiştir. 1502 yılına ait Bursa, İstanbul, 

Edirne illerine ait 1475-1480 yılarındaki ipek dokumacılığı hususunda bilgi 

veren İhtisab(belediye) Kanunları vardır. Bu kanunlar içinde, ipek “harir’’, 

atkı iplikleri “pot’’, çözgü iplikleri “meşdud’’ ya da “ariş”, “hav’’da kadifenin 

tüylü kısmı olarak ifade edilmektedir. Dokuma kalitesini çözgünün ağırlığı, 

sayısı, boyanması, bükümü belirler ve bu işlemler yapılırken hilesiz 

yapılmalıdır. Kanunnamede ipek kuruduktan sonra büküm ve boyamanın 

yapılması gerektiği yer alırken çözgü uzunlukları 120 zir’a(90m)olmalıdır. 

Çilelerin her biri seksen tel iken, 20 aded çile bir meşdud, ağırlığı ise 600 

dirhem(1920gr) olarak belirlenmiştir (Erkök, 2017, s. 108).İpekli kumaşlar 

yabancı misafirlere Osmanlı imparatorluğunun gücünü göstermek için 

diplomatik ilişkilerde hediye edilmiştir (Ertürk, 2018, s. 41). İpekli 

dokumalar; başta Bursa olmak kaydıyla Edirne, İstanbul, Amasya, Bilecik; 

Tokat, Alaşehir, Aydos, Mardin, Halep, Diyarbakır, başta Sakız adası olmak 

üzere diğer Ege adalarında dokunmuştur (Tezcan D. , 2002, s. 404) “Osmanlı 

ipekli kumaşlarının hemen hemen hepsi, dokuma tekniğine göre üç tipe 

ayrılır: altın gümüş sırmalı kumaş(seraser), katife (çatma) ve kemha. Kemha 

çeşidi kemha, zerbaft ve serenk çeşitlerini içerir’’ (İnancık, 2008, s. 246). 

2.2.2.2. Pamuk 

Hint-Avrupa dil ailesinin lisanlarının en eskisi Sanskritçe’de pamuk,  

karpasa kelimesinden türetilmiştir. Tevrat kutsal kitabında karpas olarak 

geçmektedir. Orta Asya’da pamuğa Uygurlar kebez, böz(baz) diye de 

pamukluya demişlerdir. XIII.yüzyılda pamuklu dokumalar Anadolu’da kirbas, 

tülbend de ince dokumalar için kullanılmıştır. Pamuklu elbiseleri Arap 

tüccarlar, M.S.800’lü yıllarda Avrupa’ya götürüp satmışlardır. İngilizce 

‘’coton’’ olan pamuk ismi, bu sebeple Arapça’daki ‘’kutun’’ sözcüğünden 

gelmektedir (Mert, 2020, s. 53). Osmanlıda  pamuğun  adı Pembe olarak 

geçer. Pamuklu dokumalar içinde boğası, alaca, bez, kirpas, yemeni, dimi, 

basma, tül, çit ve yazma isimli kumaşlar yer alır. İç Batı Anadolu’da pamuklu 

dokumalar gelişme göstermiştir. Pamuklu bez Denizli, Bergama, Akhisar, 

Manisa, Tarhala’da dokunurdu. Yelken bezi üretiminde Gelibolu ünlüydü, 

Beledi pamuklu dokumasıyla da Tire ünlenmiştir. Boğası denilen bir tür 

pamuklu dokumada Karaman ve Hamid şehirlerinde yapılmaktadır (Tezcan 

D. , 2002, s. 404). Pamuk sanayisi olarak gelişen Osmanlı’nın Anadolu 

merkez illeri iç bölgelerin ihtiyacını karşıladıktan sonra dış ülkelere, özellikle 

pamuk gereksinimlerini  gideremeyen ülkelere pamuk ticareti yapmıştır 
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(Yunus Berkli, 2021, s. 22). Osman Bey’e ait (1299-1326), bohça içinde 

bulunan kaftanın zemini ak pamuk ipliğinden dokunarak üst kısmına koyu sarı 

renkte, iki uzun yaprakla sarılmış nar motifi ve diğer dolgularla dekor 

oluşturulmuştur ve bu kaftan Topkapı Müzesinde yer almaktadır (Aslanapa, 

2019, s. 359-360). 

2.2.2.3Yün 

Yün postunu doğa şartlarına karşı korunmak için üreten koyunlar, 

senenin belli dönemlerinde kırkılır ve iplik olması için eğrilir. Farklı yün 

tipleri farklı koyun türünden elde edilir. En kıymetli ve en ince yün merinos 

koyunundan elde edilir. Koyunların yanısıra keçilerden de yün üretilir. 

Kaşmir ve angora keçi yünüdür. Kaşmir, dökümlü ve çok yumuşak bir yün 

türüdür. Deve, alpaka ve tavşan tüyü lüks ve sıcak tutan kumaş üretimi için 

uygundur. Yün sıcak tutar, esneme özelliği azdır, ısıya çok dayanıklı değildir, 

sıcak suda kısalma yapar (Udale, 2014, s. 44). Yünlü dokumalar içerisinde 

sof, şal ve Osmanlıların “çuka” diye adlandırdıkları çuha yer alır. Çuha 

Selanik ve Eğin’de üretilir. Hem günlük giysilerde hem de askeri giysilerde 

çok fazla kullanımı nedeniyle yerli üretim ihtiyacı karşılayamadığından 

Macaristan, Hollanda, İtalya, Fransa ve İngiltere’den ithal edilmiştir. Keçe, 

kebe ve abalar da tıpkı çuha gibi günlük hayatta çok fazla kullanılan yünlü 

dokumalardır (Tezcan H. , 1993, s. 23-25). 

2.2.2.4 Kürk 

Çok sıcaklık veren ve hayvanlardan elde edilen bir kıyafet 

eşyasıdır.Kürkler tek başlarına giyildikleri gibi, kaftanların kol ve yakalarında 

kullanılmış hatta kaftanların içlerinde kullanılarak astar görevi görmişlerdir. 

Tilki, kakum ve samur gibi birçok çeşidi vardır. Topkapı Sarayı Padişah 

Elbiseleri Koleksiyonunda dış giysi olarak tüm yüzeyi kürk olan kürklere  

rastlamak mümkünken, bazı kaftanların yaka ve kollarında  süsüsleme olarak 

da yer aldığını görmekteyiz. Yabancı yazarların aktarımları da bunu kanıtlar 

niteliktedir (Gönül, 1968, s. 277). Kürk zenginlerin ve devlet büyüklerinin 

tercih ettiği bir giysidir. Değerli olanları altın ve gümüş tellerle kaplı 

olanlarıdır. 1640-1648 döneminde Sultan olan İbrahim’in kürklere çok düşkün 

olduğu bilinmektedir. Samur, zerafeti olan ve en çok tercih edilen kürk 

türüdür. Osmanlı Devleti kürk üretimini düzen içinde yürütmektedir. 

Kürklerin yapımındaki sayı devletçe düzenlendiği için kürkçüler kürkü o 

sayının altınada üretemezlerdi. Siyah tilki kürkü sadece padişahlara özgüdür 

ve en değerlisidir (Tez, 2009, s. 248). 
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2.2.3 Osmanlı  İmparatorluğu Saray Padişah Kaftanlarında  

Kullanılan  Kumaş Çeşitleri 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde dokunan kumaş çeşitlerinin sayısı 

altıyüzelliye yakındır.Fakat bunların hepsi padişah kaftan kumaşlarında 

kullanılmamıştır. Saray dokuma teşkilatı tarafından kıymetli madenler 

kullanılarak padişahlar için özel kumaşlar dokunmuştur.Klaptan, sim ve tel 

olarak altın ve gümüş madeni  özellikle ipek lifi ile birlikte dokunarak padişah 

kaftanları için hazırlanmıştır. 

2.2.3.1 Çatma 

İpek hammaddeli genellikle kabartma çiçekleri olan, bir tür kadife 

kumaştır. Zemin ipekten, üstte yer alan  çiçekler kabartma  kadifeden 

yapılmıştır. XVI.yüzyıl ve VII. Yüzyılda çatmalar çok rağbet görmüş olup 

bunların geneli de lale desenlidir. Sultan III.Murat’a(1546-1596) ait Topkapı 

Sarayındaki  bir kıyafet çatmaya örnek olarak gösterilebilir. Ahmediye, 

III.Ahmet ve Damat İbrahim Paşa döneminde dokunan çatmalara verilen 

isimdir. Aydos, Üsküdar, Bursa, Bilecik gibi dokundukları yerleşim yerlerine 

göre de adlandırılmaktadır. Altın telli çatma tıpkı altın telle hazırlanmış 

kemha gibi en kabul görmüş olanıdır (Gönül, 1968, s. 271-272).Bir kadife 

cinsi olan ve Fransızların ‘’Velours a Double Hauteur’’ diye adlandırdıkları 

Çatma’yı kadifeden ayıran nokta zemine oranla çiçek ve süslemelerin hav 

kısmının daha yüksek olmasındandır. Ala, edna, evsad türleri ile Kadife-i 

Çatma olarak eski kayıtlarda yer almaktadır (Altay, 1979, s. 11). Klaptan iplik 

zeminde kullanılmış, desende yüksek hav ile ipek yün kullanılmış ve 

dokunmuştur (Tekin, 2012, s. 173).“Umumiyetle çatmaların boyları 14 zira 

takriben 9 küsur metre (1 zira 70 cm. kabul edildiği takdirde) enleri de 

(yastıklık çatmaların) 1 l/4 endaze (takriben 8O küsür cm) olarak hesaplanır’’ 

(Gönül, 1968, s. 272). 

 

 
 

Görsel 1: Fatih Sultan Mehmet’e ait Çatma Kaftan Kumaşı (Öz, 1946, s. 27) 
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Tüm zemini altınlı olan çatma kumaşlara ağır altınlı çatma 

denilmiştir. Çatmanın çeşitleri : Çatma-i Medine-i Münevvere ( Medine‟ ye 

hediye edilen kumaş),  Çatma- i Rengin, Çatma- i müzehhep,  Çatma- i 

İstanbul, Çatma-i Bursa, Çatma- i kadife-i pelengi,  Aydos çatmasıdır (Çınar, 

2011, s. 67). Bilecik  çatma ve kadifeleri Topkapı Sarayı kayıtlarında yer 

almamaktadır. Bunun nedeni ise  halkın çok fazla bu kumaşları kullanmasına 

rağmen, İstanbul ve Bursa’dakilerin kalitesine  erişemediği için, saray 

tarafından tercih edilmemesidir (Öz, Türk Kumaş ve Kadifeleri-I, 1946, s. 

50). 

2.2.3.2 Çuha 

Atkı ve çözgü ipleri yün yapağının eğirilmesi ile elde edilen,  düz 

renkli, havlı, sade ve tok kumaştır. Selanik fethedilinceye kadar en iyi 

dokumaların  XV. Yüzyıl ortasına kadar  Eğin’de dokunduğunu, padişah ve 

şehzadelere kıyafetler yapıldığını,  bu durumu anlatan kaynakların 

II.Mehmet’in sahip olduğu dört kaftanın kayıtlarından öğrenmekteyiz. 

‘’Bursa  Şer’i mahkeme sicillerinden en eskisi olan 867-868/1462-1463      

senelerine ait (1) No.lı defterin (51) inci sahifesinde (Eğin Çuhası) 

  Şehzade Mahmut, Korkut ,Alemşah ve Selim sancağa çıktıklarında(890-

891/1485-1486) kendilerine verilen eşya arasında(Eğin çuhasına kaplı)  

kaftanlar (Topkapı Sarayı arşivi D: 10017); 

1505 Enderun Hazinesi defterinde (Topkapı Sarayı Arşivi D: 4) kumaşlar 

bunlardır ki,  zikrolunur kısmında (Ve iki donluk Eğin Keçe); kaydına 

rastlanmaktadır. 

Şehzade Osman bin Alemşah Kengırı sancağına çıkarıldığı zaman (912/1506) 

verilen eşya arasında (Çuha-i Eğin) bulunmaktadır(Topkapı Sarayı Arşivi 

E:6510). 

Bu kayıtlardan  o devirde en  iyi çuhanın  Eğin’de yapıldığını görmekteyiz’’ 

(Altay, 1979, s. 11). 

Fransa’dan tezgah ve ustalar getirilerek 1832 yılında  İstanbul 

Beykoz’da çuha dokumak için bir çuha fabrikası açılmıştır. Aydın, Bergama 

ve Kütahya’dan yapağı ihtiyacı karşılanmıştır. İslimye’de (Bulgaritan) 1835 

yılında çuha fabrikası kurularak, 1836’da yerli yapağı için deneme üretim 

çalışması başlamıştır (Salman F. ,  2004, s. 26). 

2.2.3.3 Atlas 

Atlas; 8’li çözgü sateni örgüsüyle hazırlanmış, parlak, ipekli elbiselik 

kumaştır (Başer, 1983, s. 144). İlk olarak Çin’de kullanılan atlas, daha ileriki 

zamanlarda Türkler’de kullanılmıştır. Yansıtıcılığı yüksek, değerli bir 
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kumaştır (Aytaç, 2015, s. 5). İnce ipekten atkı ve çözgülerle hazırlanmış, 

umumiyetle düz renk olarak kullanılan kumaş, Batılılarca satin(saten) olarak 

isimlendirilmiştir. Çözgüsü pamuk ipliğinden olan atlaslar mefruşat alanında 

tercih edilmiş olup, daha toktur. (Tezcan D. , 2002, s. 406). Küçük desenli,  

pamuk iplik karıştırılarak dokunan atlaslara kutnu ismi verilmiştir (Ertürk, 

2018, s. 46). 

XIII.yüzyılda Atlas-ı İstanbuli tamlamasına  Selçuklu  kaynaklarında 

rastlanılması , Bizanslıların bu tür dokumayı evvelden de bildiğini 

göstermektedir.  XV. Yüzyılda Osmanlılar atlas ithal ederken,  XVI. Yüzyılda  

kadife ile birlikte atlas üretimine de başlamıştır. O devirde misk-i atlas, Şam 

atlası, Maraş atlası, şehr-i atlas(Bursa işi) gibi çeşitleri görülmektedir. XVI. 

yüzyılda yabancı kaynaklı atlas üretiminin artması neticesinde atlas 

dokumalarında bir gerileme yaşanmışsa da XVIII. yüzyılda yeniden 

hareketlenme olmuştur. Saray mensupları tarafından pahalı, parlak ve 

dayanıklılığı için tercih edilirken; yorgan yüzü, sancak, bayrak, bohça, kürk 

astarı, kaftan, perde, entari, şalvar ve eşyaların yapımında yer almıştır.İslam 

Fıkıhına göre atkı ve çözgüsü ipek olan atlas erkek giyiminde haram olduğu 

için, pamukla karışık şekilde dokunmuştur. Dokuma tekniğine göre; çift 

yüzlü, donuk(mat renkli),  çözgü yüzlü, yanardöner(atkı ve çözgü değişik 

renk),  atkı yüzlü gibi çeşitli sınıflara ayrılırlar. Kırmızı renk olması, sırma ve 

sim kullanımı, desen dokumaları atlas kumaşların fiyatını artıran nedenlerdir. 

Saray dilinde atlasın kışın çok kullanılması itibariyle kış mevsimine atlas 

mevsimi ibaresi kullanılmıştır (Salman F. , 2004, s. 19).Padişahlara hazırlanan 

kaftanlarda kırmızı, yeşil, mavi renk atlas kumaşları yeğlenmiştir. Atlas tel 

sayısı ve dokunuşuna bakılarak değerlenen bir kumaştır. Atlas kaftanlar 

padişah giysileri arasında önemli ölçüde çoğunluktaydı. Yollu olarak dokunan 

türlerine taraklı adı verilirdi. “Atlas-ı Şehri 4200 tel, eni buçuk arşın girahtan 

ziyadece olurdu. Bilahare 3500 tele indirilmiş, eni aynı ölçüde bırakılmıştır. 

Sultani kırmızı meşdudı 2200 tel ve rengi lök kırmızısı, Metin meşdudı 3600 

tel, eni buçuk arşın rubu olurdu.’’(Bursa İhtisap Kanunnamesi) (Altay, 1979, 

s. 12). 

2.2.3.4 Seraser 

Çözgü ve atkıda ipek kullanılan, atkısında  altın alaşımlı gümüş tel 

olan iki grup çözgü ipleriyle dokunan bir kumaştır. Dokuma sırasında çok 

fazla altın ve gümüş tel çeker. Ayrıca dokunan gümüş tel iki kere işlem 

görmesi sebebiyle özelliğini yitirir. Bu nedenlerle üretime kısıtlamalar 

getirilmiştir (Tezcan D. , 2002, s. 407). Halkın kolayca satınalabileceği bir 
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kumaş türü değildir. Osmanlı sarayında çoğunlukla hil’at(üst kaftan) 

yapımında kullanılmıştır. Ay, tavus kuyruğu ve çınar yaprağı motifleriyle 

desen verilmiştir (Tezcan H. , 1993, s. 33). Padişahların elçilere ve yabancı 

hükümdarlara verdiği değerli armağanlar içinde seraser kaftanlar başta 

gelmiştir. Seraser kumaşın en belirgin özelliği, gümüş ve altın tellerin 

egemenliği, konturların tek renk ipekle gösterilmesi, desenin ilginç bir şekilde 

sade, lakin görkemli oluşudur. Çocuk kaftanlarında desenli ve sade seraser 

kumaşlar kullanılmıştır (Fatma Nur Başaran, 2018, s. 357). 

İstanbul’da en çok tanınan,  Osmanlı saltanatı döneminde önem 

kazanmış kumaş türüdür.Türüne göre gümüş ya da altınla dokunan kumaş 

armağan edilecek hilatlarda kullanılmıştır. Topkapı Müzesi’ndeki Hazine 

dairesinin arz odasında bulunan örtü ve yastıkların, İstanbul seraseri olup, 

incilerle üzerinin işlendiği vaktiyle kayıtlarda gösterilmektedir. Hasül-has 

seraser, Evsat seraser, Vezir seraser, Beylerbeyi seraser olmak üzere seraser 

kumaşın beş türü olduğunu kayıtlar bildirmektedir. Çiçekli seraser üstünde 

tezyinat olan seraserdir (Öz, 1946, s. 63). Çiçekli olan seraserler  Kerhane-i 

Hassa’nın kayıtlarında Seraser-i müzehhep olarak adlandırılmıştır. Düz 

seraser’in Müzehhep(çiçekli) seraserden ayıran en önemli özellik  

dokumadaki farktır. Altın alaşımlı gümüş ya da sadece gümüş tel  atkı 

iplikleri oarak kullanılmıştır düz seraserde,  müzehhep’lerde ise teller yine 

atkı olarak zeminde kullanılırken çiçeklerde tel kullanılmayıp klaptan 

kullanılmıştır. 

Seraser tezgahları sürekli kontrol altında tutulmuş, kalp motifi 

işlenmemesine dikkat edilmiş, çok ilgi gören tezgahlar olduğu için 

sınırlamalar getirilmiş , miri denilen damga kumaşlara vurulmuştur. 

17.Yüzyıldan başlayarak, alınan tüm önlemlere rağmen kumaş kalitesi 

bozulmaya başlamış, IV.Murat döneminde gümüş ve altın telle dokunan 

kumaşların dokunması yasaklanmıştır (Altay, 1979, s. 16). 

2.2.3.5 Gezi 

Bir arşın eninde, ipek ve pamukla dokunmuş hareli kumaştır. Gezi 

kumaşın çözgü ipliklerinde ipek, atkı ipliklerinde ise pamuk ya da ipek-

pamuk karışımı kullanılmaktadır. Kaliteli gezi türlerinde atkı iplikleri pamuk 

ve ipek birarada yer almaktadır. Çözgüye göre atkı iplikleri daha kalındır. 

Enine çizgili  kabarık bir görünümü vardır bezayağı olarak dokunmasına 

rağmen çözgü ripsi imajı yaratır. Sık ve ince çözgüye sahiptir (Salman F. , 

Türk Kumaş Sanatında Görülen Geleneksel Kumaş Çeşitlerimiz, 2004, s. 29-

30). Kumaşın haresi,  iki mengene arasında sürtmek ve ezmek suretiyle 
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dokuma işi bittikten sonra gerçekleştirilmektedir. Gezi kumaşından 

16.yüzyıldan başlayarak padişah kaftanları hazırlanmıştır (Altay, 1979, s. 12). 

Osmanlılar döneminde Halep, Şam ve Bağdat gezi kumaşları ünlüydü. 

Dokuma olarak sert ve eni dar bir kumaştır. İki tür gezi vardır: Düz ve yollu 

olmak üzere. Astarlık kumaş  ve dış kaftan  yapımında kullanılmıştır (Salman 

F. , Tarihi Türk Kumaş Sanatı, 1999, s. 135). 

2.2.3.6 Hatai 

Sert bir kumaş çeşidi olan hatayi klaptan ve ipekle dokunur. Ham ipek 

olan çözgü ipliği ile sertlik verilir. İki ipek tel ve bir  klaptanla atkı iplikleri 

oluşturulur. Padişahlara dış kaftan yapılan bu kumaşı 16.asırın ikinci 

yarısından sonra görmek mümkündür (Ertürk, 2018, s. 48). 

2.2.3.7 Kadife 

Havlı bir kumaş olan kadifenin atkı ve çözgüsü ipektendir. Esas 

çözgü ipleri arasında mevcut fazla çözgülerden kadife havı yapılmaktadır. 

Fazla çözgü ipleri kumaşın önüne atkının bulunduğu kısımlara yerleştirilen 

teller aracılığı ile çekilip çıkarılır ve düzlenir. Kadife ile ilk karşılaşma türk 

kumaşlarında 15.yüzyıl ortalarına denk gelmektedir. O döneme kadar ithal 

ipek kullanılmıştır (Altay, 1979, s. 12). Kadife ile alakalı olan ilk belge, 

sancağa çıkan şehzadeler için 1481-1486 yıllarında armağan  edilen kemha 

kumaşla birlikte bahsi arşiv kaydıdır (Salman F. , 2004, s. 32). 

Dokuma tekniğine göre kadifeler üçe ayrılır: Arşın,altınlı ve saçak 

kadifeler olmak üzere.Arşın kadifeler; tek renkten yapılanına sade, birkaç 

renkten yapılana münakkaş arşın kadife diye adlandırılmaktadır. Altınlı 

(müzehhep) kadifeler; çatmalar ve altın benekli olarak ayrılmakla birlikte 

çatmalar; zemini altın telli olanlar, altın ya da gümüş yaldızlı  damgalı olanlar 

da altın benekli kadifeler olarak isimlendirilmiştir. Saçak(rişde) kadife uzun  

havlı kadifelerdir (Lafçı, 1994, s. 46-47). Osmanlı imparatorluğunda  başlıca 

kadife merkezleri Bursa, Aydos, Bilecik, Göynük,İstanbul,Karaman ve 

Bağdat’tır. Bursa’da 1577-1618 yıllarında  üretimi yapılan ipekli dokumalarda 

çok süratli bir gerileme görülürken, 16.yüzyılla birlikte kadife üretiminde 

yükselen bir uzmanlaşma meydana gelmiştir (Tez, 2009, s. 176-177). 

2.2.3.8 Kemha 

Üst kaftan yapımı için uygun olan kemha kumaş kalın ve sık 

dokuludur. Çok fazla kullanılan kumaş çeşitleri arasında  kadife ve çatma ile 

birlikte sıralanmaktadır. Genellikle  istenen desenler çözgü sateni üzerine 

dokunulmuştur (Salman F. , Türk Kumaş Sanatında Görülen Geleneksel 
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Kumaş Çeşitlerimiz, 2004, s. 33). Üst sıra atkısında direkt gümüş klaptanla 

dokunmuş ya da altın karışımlı gümüşle dokunmuş, atkı ve çözgü iplikleri 

ipek olan bir kumaştır. Desen ve renk açısından çok zengin bir kişilik 

taşıması, tel kullanımı yerine klaptanla dokunması kemha kumaşı seraser 

kumaştan ayırmaktadır. Enderun Hazinesi kayıtlarında  Yezd(İran) ve 

Frenk(Avrupa) kemhalarının onbeşinci asrın sonlarna değin fazla revaç ve 

rağbet gördükleri belgelenmiştir (Altay, 1979, s. 14). 

 
 

Görsel 1. Altın Telli Kemha Kumaş (Öz,  1946, s. 15) 

5641 nolu görselin yaprak ve dolaşmaları altın tel kullanılarak dokunmuş olup 

tatlı yeşil renk zemin için seçilmiştir. Beyaz ve kırmızı kullanılarak yaprak kenarları 

zırhlanmış olup, ortalarında laleler ve kırmızı, beyaz çiçekler yer almaktadır (Öz, 

1946, s. 21). 

Kemhanın dokunmasında kullanılan tel, kumaşın kalitesini belirler. 

Gümüş tel önce altınla yaldızlanıp, yaldızlama civa yardımıyla yapılıp, daha 

sonra şimkeşhanelerde çekilme işlemi gerçekleştirilmektedir. Klabdan 

dokumada çok kullanılmış olmasına rağmen, Osmanlı ipek kumaşlarının gözü 

yoran durumu olmayıp,ağırbaşlı,uçuk parlaklığı vardı. Bu durum  yapılan 

presleme işlemi sayesinde gerçekleşiyordu. Önceleri preslemeyi her dokumacı 

kendisi yaparken 18.yüzyılda devlet yapmaya başlamıştır. Devlet biri kiçük 

diğeri büyük iki mengene kurmuştur (Tezcan D. , 2002, s. 406). Çözgü 

tellerinin sayısının azalması, gümüş ve altının ayarının bozulması neticesinde 
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18-19.yüzyıl kemhalarının kalitesinde  düşme görülmektedir (Tezcan H. , 

1993, s. 33). 17.yüzyıla kadar yerli üretim kemhalar yurtta kullanılırken, 

17.Yüzyıldan sonra sakız adası ve Venedik’ten gelen kemhalar yurtta 

kullanılmaya başlayınca rekabeti sağlamak amacıyla Bursa kemhaları bu ithal 

kımaşlara benzer kemhalar üretmeye başlamışlardır. 16.ve17.Yüzyılda Puşeri, 

Yeşil, Gülistani, Bursa işi Bahar, Edirne,  Sakız,  İstanbul, Venedik kemhaları 

kullanılmıştır (Lafçı, 1994, s. 38-39). 

2.2.3.9 Serenk 

Kemha  tekniğinde dokunan, lakin altın ya da gümüş teli bulunmayan, 

bu teller yerine parlak, sarı ipek kullanılarak, altınlı kumaş görünümü 

kazandırılan ipekli bir kumaş çeşididir (Tezcan D. , 2002, s. 407). 

Umumiyetle zemin güvez renkli olup, kendinden desenli ve üç renkli 

dokunmaktadır. Kumaştaki çiçeklerin verev çizgiler  bunların işlenmiş olduğu 

duygusunu yaratmaktadır. Benekli  serenklere şahbenek,  çiçeklilere serenk, 

düz olanlara ise sade serenk adı verilmiştir (Ertürk, 2018, s. 48). 

 
 

Görsel 2. II:Beyazıt’a ait Serenk Kaftan (Altay, 1979, s. 5) 

 
2.2.3.10 Sof 

İnce bükülmüş ipliği tiftik yapağısından elde edilen ipliklerle 

dokunmuş düz kumaşa som sof ya da ham sof adı verilir. Yaklaşık olarak bir 

arşın  eninde bir kumaştır.Dokuma kumaşın kullanılabilmesi için fırınlanması 

gerekmektedir. Fırınllama kumaşa parlaklık vermektedir. En çok kullanılan 
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renkler siyah, beyaz ve kırmızıdır. Giyim eşyası yapımında halk tarafından 

kullanılırken, padişahlara kaftan yapımında da zaman zaman kullaılmıştır 

(Salman F. , 2004, s. 38). 

Sofun yapılma aşamaları sırasıyla şu şekildedir. Tiftik yapağının 

yıkanması, temizlenmesi ve kurutulması gerekmektedir. Elde didilip, taraktan 

geçirilen tiftik eğilecek hale getirilmelidir. Buna sümek denilmektedir. 

Hazırlanan tiftik ipliği ile sadece ak sof dokunur. Renklisini oluşturmak için 

taranan tiftik boyanmalı, boyama sonrası taraktan geçirilmeli  ve sümek halini 

alıp eğilmelidir. Tezgahlama için eğrilen tek katlı iplik, iki kat katlanarak 

eğrilir. Çizgi tezgahta yapılmaktadır. Tezgahta boyuna yerleştirilen iplere 

çizgi denmektedir. Çizgideki iplikler çirişlenir. Eğrilme sırasında taşan 

kılların birbirine kenetlenmesini sağlamak için çirişleme yapılmalıdır. (Altay, 

1979, s. 18). 

Ankara merkez olmakla birlikte, Tosya ve Koçhisar etrafında küçüklü 

büyüklü elli yerde tiftik keçisi üretilip, buralarda sof dokunan tezgahlar 

kurulmuştur. Ankara keçisi sofun hammaddesi olmakla beraber, rakipsizdir ve 

oldukça ünlüdür. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin en iyi ihraç ürünü Ankara 

sofudur (Tezcan H. , 1993, s. 25). 

2.2.3.11 Selimiye 

Boyuna yollu, minik çiçekli, genellikle atkı ve çözgüsü ipekten 

yapılan bir kumaş çeşididir. Bazen de çiçeklerinde  klaptan ile  dokunmuştur. 

En eski selimiye kumaşına ait parça I.Mahmut kaftanıdır. Daha öncesine 

dayanan böyle bir dokumaya rastlanmadığı için Selimiye kumaşlarının 

I.Mahmut döneminde dokunmaya başladığı kanısına varılmıştır (Altay, 1979, 

s. 18). 

Selimiye kumaşları batı dokuma tekniği görünümünde olması, 

dokuyan tezgahlarında Batı teknolojisine benzer olduğunu, bunun sonucunda 

Batılı dokuma ustaları tarafından dokumanın gerçekleştirildiğini 

göstermektedir. Dokumalarda yollar, sarma işlemeler şekline bürünmüş 

çiçekler bu yolların arasındaki düzenlemesiyle kendine özgü izler 

taşımaktadır. (Tezcan D. , 2002, s. 409). İnce şeritler Selimiye kumaşlarında 

Batı’daki gibi çözgü ipleri ile desenlendirilmekteyken, Osmanlı kumaşlarında 

atkı ipleri ile desenlerdirme yapılmaktadır (Tezcan H. , 1993, s. 35). 

Sultan III.Mustafa Ayazma  Camii çevresinde tezgahlar kurdurarak 

Selimiye kumaşlarını dokutturmuştur. I.Mahmut zamanına ait kumaşlarda  

aynı özelliklerdedir. Teknik ve tasarım yönünden aynı olan dokumalar 

olmasına rağmen isim olarak Selimiye olarak isimlendirilmemiş, III.Selim 
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zamanında yapılan yenilikçi çalışmalar ışığında düzenleme ve geliştirmelerle 

Selimiye ismini  almıştır. Selimiye kumaşları, saray atölyelerinde saray için 

dokunan bir kumaş cinsidir. Selimiye kumaşından hazırlanmış kaftanlar, 

18.yüzyıl sonu ile 19.yüzyıl başlarında moda olmuştur. Avrupa’dan ithal 

edilen süs ve dantellerle bu kaftanlar bezenmiştir. Selimiye kumaşlarını halk 

kullanmamıştır. Çocuk, kadın, erkek giyiminde kullanılan kumaş, çocuk ile 

erkek kıyafetlerinde kaftan , erkek entarisi ve kadınlarda üç etek giysi olarak 

kullanılmıştır. Hereke Fabrikası’nın 19.yüzyıl başlarında faaliyete geçmesiyle 

birlikte saray içi döşemelerde İstanbul saraylarında kullanılmıştır. Ele geçen 

belgelerde en fazla padişah  kaftanlarına rastlanmış, bunun nedeni de 

bohçalama geleneği olup, muhafaza etmenin kolaylaşmasıdır. Bu gelenekle 

çok sayıda Selimiye Kaftanına erişilinebilmiştir. III.Selim devamlı Selimiye 

kumaşlarından kıyafetler giyerek saray ve etrafını bu kumaşa karşı 

imrendirmeye çalışmıştır. Selimiye kumaşlarının gelişmesi için elinden geleni 

yapmıştır (Berber, 2013, s. 14). 

2.3. Osmanlı İmparatorluğu Sonrası Cumhuriyet Dönemi  

Kullanılan Kaftanlar 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve Cumhuriyetin ilanı ile yeni 

bir döneme girilmiştir. Yönetimden ekonomiye, tarımdan giyime kadar birçok 

devrim ve inklaplar gerçekleştirilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

tarafından yapılan bu yenileşme hareketleri içinde 1934 yılında çıkarılan Kılık 

Kıyafet Kanunu Türk Toplumunun kıyafetlerinde birliğe varılması ve 

ulusallaşma yolunda atılmış bir adımdır. Bununla beraber eski Osmanlı 

kıyafetleri kullanılmamaya başlamıştır. Özellikle de padişahların ve saray 

mensubu kişilerin giymiş olduğu kaftanlar, Cumhuriyet döneminde görev ve 

anlam değiştirmiştir. Kaftanlar Osmanlı’nın güç ve statüsünü gösteren 

kıyafetler iken Cumhuriyet Döneminde kadın ve erkeklerin özel düğün, nişan 

ve kına kıyafetleri olarak yaşatılmaktadır. Türk kadını özel günlerdeki(sünnet, 

doğum, nişan, düğün) kıyafetlerine günlük hayatta giydiklerinden daha fazla 

önem vermişlerdir. Bilhassa evlilik merasimlerinde gelin kıyafetlerinde 

kullanılan malzemeler, motif ve bezemeler, renklerin hepsinde  ayrı ayrı yada 

bir bütün olarak birçok simgesel değere ve kültürel bakımdan öneme sahip 

olmuştur. Türk Kültüründe düğün kıyafetlerinde şalvarla birlikte giyilen 

entariler,üç etek entariler, kaftanlar ve bindallıların kullanıldığını 

görmekteyiz. Gümüş ve altın simlerle süslenen, pul ve inci kullanılarak çeşitli 

desenler verilmiştir. Kıyafetler başlık, toka, kemer, yemeni,  aksesuarlarla 

kullanılmıştır. Gelin giysileri bölgeden bölgeye kumaş, kesim, model ve 
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bezemeler yönünden faklılıklar göstermiştir. (Değer, s. 5-6).Çankırı yöresi 

giysilerinde kadife kumaşlarla hazırlanan bindallı, fermane ve cepken gibi 

kıyafetlerin özel günler, nişan ve düğünlerde kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Suzeni, kordon, dival işi ve sarmalarla kaplanmış kumaş yüzeyinde bitkisel ve 

geometrik desenler kullanılmıştır (Başaran, 2018). Televizyon ve sinemanın 

etkisiyle dönem dizi ve filmlerinin çekilmesi toplumun bu film ve dizilerdeki 

kıyafetlerden etkilenmesine neden olmuştur. Özellikle kaftanlar daha bir ilgi 

görmüş ve önem kazanmıştır. Günümüzde gelin kına gecesine modern bir 

abiye ile gelmekte kına yakma töreni sırasında kadife yada saten kumaştan 

altın işmeli kaftanla değişip, başına tacını takmaktadır. Damat ise takım elbise 

ile katıldığı kına törenine kına yakma esnasında üzerine kaftan giyip, başına 

kavuk takarak eşlik etmektedir (Tokatlı, 2021, s. 56).  Cumhuriyet Döneminde 

özel günlerde ve balolarda giymek için kadınlar, geleneksel kıyafetleri tercih 

etmişlerdir. TEMKA Koleksiyonuna ait envanter no; T.K.K.G.45 olan lacivert 

kadife Bindallı ve envanter no; T.K.K.G. 46 olan koyu pembe ipek üç etek 

entari  bu dönemde özel bir gece için giyilen geleneksel giysilerdir 

(Öngen, 2015, s. 94). Kaftan kullanımı alanı değişerek   devam etmektedir. 

3.OSMANLI PADİŞAH KAFTANLARININ İNCELENMESİ 

Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü ve kudretini temsil eden kaftanlar 

Osmanlı  padişahlarının vazgeçilmez kıyafetlerindendir.Uzun bir dönemi 

kapsayan imparatorluk sürecinde kaftanların kumaşlarında değişim ve gelişim 

görülmüştür. İmparatorluğun kuruluş döneminden, yükselme döneminden ve 

gerileme döneminden padişah kaftan örnekleri seçilerek; kaftanlar ve kaftan 

kumaşlarındaki değişim gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. 

 I.Osman (1258, Söğüt - 1324, Bursa) Kaftan Örneklemesi 

Topkapı Müzesinde var olan bohçalara bakıldığında I.Osman’a ait 

etiketi olan bir bohçaya rastlanamamıştır. Fakat: ”Salatını-maziyei-Ali-Osman 

hazeratının iksa buyurdukları elbisei alileri bohçasıdır.”  Etiketli, içinde 

kaftanlar olan iki bohça dikkat çekmektedir. Zemini beyaz pamuk iplikle 

hazırlanmış olan 4640 numaralı kaftan kumaşının  motiflerinde sarı renk 

kullanılmıştır. 4461 numaralı diğer kaftan motifi de  sarıdır fakat ipekten 

yapılmıştır. Atkı iplikleri arasında çok ince ipekler görülmektedir. Kolları 

etekleri ile aynı boyda olan kaftanların boyları 1.48’dir. Tezyinatı koyu sarı 

olup, stilize haldeki büyük nar  motifleri iki yaprak arasından gelmektedir. 

Narların ağızları yukarı doğru açılmıştır ve bu şekil taç duygusu vermektedir. 

İki taraftan yapraklarla narlar çevrilmiştir. Sünbül şekline benzeyen ,beyaz 

renkli çiçeklerle narların ve yaprakların içi bezenmiştir. Alt kısımda  yer alan 
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iki yaprak bir bağ vasıtasıyla bunları bir araya getirmiştir. 0,60*0,55 

ebatındaki motifler kaftanda ön ve arkada ikişer tane olmak üzere 

yerleştirilmiştir. Nohudi içi olan kaftanın kenarlarında kahverengi astar 

kullanılmıştır. Astarlar basit dokunmuş ve kanaviçe tarzı seyrek, kalın 

atkılıdır. Kaba ve basit dikişlidir (Öz, 1946, s. 15). 

 

 
 

Görsel 3. Osman Gazi Kaftanı (Öz, 1946, s. 11) 

 

I.Osman için hazırlanmış Denizli ve Alaşehir dokumalı kıyafetlerden 

bahseden Neşri Tarihi o zamanlarda ipek, altın ve gümüşün az olduğunu 

bildirmiştir (Salman F. , Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı, 2002, s. 410). 
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3.2.Fatih Sultan Mehmet Kaftan Örneklemesi 

Fatih Sultan Mehmet’e ait  kaftan kısa kollu ve ağır altınlı kemha 

kumaşından hazırlanmıştır. Zemin rengi kremdir. Dört bulut altın tel ile 

dokunmuş, arasında mührü Süleyman iç içe geçmiş durumda, vazo içinden 

çıkan karanfiller altta, üzerinde ise tepesi çiçekli olan lale güllerin arasından 

yükselerek çıkmaktadır. Yapraklı gonca ve güller iki taraftaki boşlukları 

tamamlamıştır. Bu tezyinat yeşil, mavi, beyaz ve kırmızı renklerindedir 

(Öz,1946, s. 37). “Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan merkeziyetçilik 

sistemi sanatta da etkili olmuş, saray sanatı da bu sistem içine alınmış, değişik 

sanat dallarında üslup birliği sağlanmıştır” (Ayranpınar, 2010, s. 121). 

Çözgü bağlantılı atkı ilave tekniği kullanılmıştır.Doku türü olarak 

birleşiktir.Çözgü sateni( /2), atkı ilave tekniği ile krem zemin üzerine 

desenlendirilmiştir. İlave atılan çözgü bağlantısı ile D1/3 bağlantını yaparlar. 

Bağlantı çözgüsü ve zemin çözgüsü toplamda  114 oranında kullanılmıştır 

(Lafçı, 1994, s. 87). 
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Görsel 4.Fatih Sultan Mehmet’e Ait Kemha Kaftan (Altay, 1979, s. 2) 
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Görsel 5.Fatih Sultan Mehmet Kaftan umaş Desen Detayı (Öz, 1946, s. 33) 

 

Mühr-i Süleyman, altı köşeli özel bir yıldız olarak saltanatın ve gücün 

temsilcisi olarak sancak, para, kaftan ve nazardan korunmak maksadıyla 

muska ve tılsımlı gömleklerde, askeri objelerde düşmandan korunmak adına, 

bereketi ve bolluğu artırmak düşüncesiyle özellikle kullanılmıştır. Dünyanın 

yaratıldığı gün sayısı altıdır.Birbirinin içine ters olarak yerleşmiş iki eşkenar 

üçgenden oluşan altı kollu yıldız Hz.Süleyman’a Allah’ın verdiği kuvveti ve 

gücü simgelemektedir.Dört ana unsurdan meydana gelen altı köşeli yıldızın uç 

noktası yukarıda olan üçgeni“Ateş”, uç kısmı aşağıdaki üçgen “Su”, su 

üçgenin tabanı ile  ateşin tepesini birleştiren nokta “Hava”, ateş üçgenin 

tabanı ile suyun tepe noktasının birleştiği nokta “Toprak” olarak 

gösterilmektedir (Çınar, 2011, s. 110). 
 

3.3 II.Bayazıt Kaftan Örneklemesi 

Kaftan ağır altınlı kemha türünden gerçekten eşsiz bir şaheserdir.Üst 

kaftan olarak hazırlanmış bu kaftan uzun kolludur. Özel bir önemle hazırlanan 

desenlerin dokunduğu kumaşın zemin rengi fındıkıdir. O dönemlerde bu renge 

sürmayi denilmiştir. Bu sebeple sürme renginde olması gerekmektedir. Koyu 

zemin üstünde muhteşem bir başarı ile stilize hazırlanmış nebati motifler uzun 
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yaprak ve dallar arasında nar çiçekleri ve şakayıklar, kırmızı, beyaz, pembe, 

yeşil, mavi renkli ipekle ve altın telle dokunmuştur. 

Usta bir sanatkarın kumaşı, zarif bir minyatür ve tezhip gibi en uygun 

renkler ve en güzel desenlerle meydana getirdiği şüphesizdir. Önemli bir 

nokta da boyu 1.40 olan kumaş incelendiğinde; tekrar eden aynı renk ve 

şekilde hiçbir çiçeğe ve yaprağa dair rastlanmamıştır.”Bu çeşitler, bir yaprak 

altın ile dokunmuş fakat kenarına mavi ipek ile bir zırh diğerinin ortasına yeşil 

renkte bir tahrir yapılmak veya ortasına ufak beyaz çiçekler serpiştirilmek 

suretiyle devam ettirilmiştir.” (Öz, 1946, s. 81). 

 

 
 

Görsel 6. II.Bayazıt Kaftanı (Altay, 1979, s. 7) 

 

3.4. I.Mahmut Kaftan Örneklemesi 

1730-1754 dönemi değişikliklerini yansıtan I.Mahmut’a ait kıyafettir. 

Daha önceki kumaş tekniğiyle bağdaşmayan ve ileride Selimiye ismi ile 

tanınan  dokuma yollu ve küçük  süslemelidir ki bu tür kumaşların dokunması 
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son dönemlere değin devam etmiştir. Kıyafetteki etiket  üzerine dikilmiş ve 

“1171 senesi rebiyülevvelinin 25nci günü merhum ve makfurleh Sultan 

Mahmut Han ibni sultan Mustafa Hanın olmak üzere Haremi Humayundan 

Müsahip Ali Ağa yedile gelip hıfzolunan bir kaftan ve bir esvaplarıdır” ifadesi 

yazılmıştır. Ayazma camii çevresinde tesis edilen tezgahlarda bu kumaşların 

dokunduğu şüphesizdir. Kıyafetin yan kısımları yırtmaçlı, göğsün tek tarafı  

cepli, yen ağızları düğmeli  ve önü  açıktır. Yollu olan kumaşın zemini 

mavidir. Yollardan birinin üstü aralıkları geniş olarak sarı ve pembe minik dal 

ve  çiçeklerle süslenmiştir (Öz, 1951, s. 56). 

 
 

Görsel 7. I. Mahmut  Kaftanı (Berber, 2013, s. 10) 

 
SONUÇ 

Türklerin kumaş kültürü Orta Asya’dan başlayarak binlerce yıllık 

süreç içinde gelişerek günümüz Türkiye’sine ulaşmıştır. Göçebe yaşam içinde 

gelişen kumaş sanatı, Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük bir devlet 

döneminde, kendine ait bir uslup geliştirerek en üst seviyeye ulaşmıştır. 

Türklerin kumaş sanatı hakkındaki bilgilerini yazılı kaynaklardan, 

müzelerde bulunan dokuma parçaları, heykel, seramik v.b eserlerden 
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öğrenmekteyiz. Elde edilen belgeler içerisinde özellikle kumaşlardan yapılan 

kaftanlar dikkat çekicidir. Dede Korkut hikayeleri, Varka ve Gülşah 

minyatürleri dönem içinde kullanılan kaftan ve kaftan kumaşları hakkında 

bilgi vermektedir. Kullanıldığı yere göre lif yapısı, rengi, şekli ve uzunluğu 

değişen kaftanlar; savaşlarda, düğünlerde kullanılmış, yiğitlik gösterenlere 

armağan olarak verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise kaftanlar 

padişahın kudretini, imparatorluğun gücünü simgelemiştir. Bayramlarda, 

törenlerde, elçi kabullerinde çok farklı kaftanlar giyen Osmanlı Padişahları, 

bu kaftanlardan yabancı ülkelere armağan olarak göndererek diğer ülkelere 

güç gösterisinde bulunmuşlardır. Çeşitli kumaşlardan hazırlanan kaftanlar için 

saray Ehl-i Hiref teşkilatı kurulmuş, teşkilat sadece padişah ve saray 

mensupları için kumaş ve kaftanlar üretmişlerdir. Padişah için hazırlanan 

kaftanlarda genellikle ipek lifi kullanılmakla birlikte yün, pamuk gibi lifler de 

kullanılmıştır. Altın ve gümüş gibi madenler çoğunlukla ipek lifi ile birlikte 

dokunmuştur. 16. Yüzyılda dokumalarda en mükemmel döneme ulaşılmıştır. 

Büküm ve tel sayısı değiştirilerek, kök boyalar kullanılarak, farklı sanat 

dallarındaki bezeme ve motifler alınarak dokunan kumaşlar dünyada eşi 

benzeri görülmemiş bir yapıya bürünmüştür. 

Tarihsel süreç içerisinde kumaş  ve kaftan kullanımının araştırılıp, 

Osmanlı İmparatorluğu padişah kaftan kumaş çeşitlerinin incelenmeye 

alındığı bu çalışmada; padişah saray kaftan kumaş çeşitleri bilgisi aktarılmaya 

çalışılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu dönemi padişah kaftanlarından , içerik ve 

bilgi olarak en kapsamlı olanları seçilerek alınan örneklemler, kuruluş, 

yükselme, gerileme döneminin  gelişim aşamalarını göstermektedir. Osmanlı 

İmparatorluğu 624 yıl süren imparatorluk boyunca  birçok alanda olduğu gibi 

kumaş sanatında da dünyaya örnek olmuş ve hükmetmiştir.Yapılan çalışma ile 

Osmanlı İmparatorluğu padişah saray kaftan kumaşları belirlenerek, 

günümüzde uygulanabilirliği olan kumaş çeşitlerinin tezgahlarda yeniden  

yaşatılması düşüncesi  oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



381 | SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 

 

 

KAYNAKÇA 

Adanır, P. Ö. (2015). Tekstil Lifleri,Özellikleri ve Kullanım Alanları. İzmir: 

Mungan Kavram Yayınevi. 

Altay, F. (1979). Kaftanlar. İstanbul: Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat 

Hizmetlerinden. 

Aslanapa, O. (2019). Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitapevi A.Ş. 

Ayranpınar, S. K. (2010). Sanatta Yeterlilik Tezi. 17.-18. Yüzyıl Döneminde 

Osmanlı Kaftanları ve Japon Kimonoları Üzerine Karşılaştırmalı 

Çözümlemeler. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal Akademik 

Açık Arşivi. 

Aysal, N. (2011). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Giyim ve Kuşamda 

Çağdaşlaşma Hareketi . Dergipark, 3-33. 

Aytaç, A. (2015). Osmanlı Dönemi'nde Bursa İpekçiliği,Dokumacılık ve Bazı 

Arşiv Belgeleri. Tarihin Peşinde, 2. 

Barışta, P. (1999). Osmanlı Dönemi Türk İşlemeciliği. Ankara: T.C.Kültür 

Bakanlığı. 

Başaran, F. A. (2018). Geleneksel Kumaşların Özellikleri ve Kullanım 

Alanları:Çankırı Örneği. Akademia, 1-24. 

Başer, D. (1983). Kumaş Tasarımı ve Analizi. İstanbul: Milli Eğitim 

Basımevi. 

Berber, G. Ş. (2013). Selimiye Kumaşları,Yıldız sarayı Şehir Müzesi 

Örnekleri. Yüksek Lisans Tezi, 125. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanatdalı. 

Beydiz, D. G. (2021). Türk İmgesinin Başlangıcından Batılılaşma Dönemine 

KadarFizyolojik Açıdan ve Giyim-Kuşam Bağlamında 

Değerlendirilmesi. Tarih&Gelecek Dergisi, 545-569. 

Bozcu, P. (2010, Eylül). Osmanlı Sarayında Sanatçı ve Zanaatçı Teşkilatı. 

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü. İstanbul. 

Çınar, M. (2011). Osmanlı Dönemi Saray İçin Dokunan Altınlı ve Gümüşlü 

Kumaşlarda Motif ve Kompozisyon Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel 

Türk Sanatları Ana Sanat Dalı. 

Değer, Z. İ. (tarih yok). Kültür Endüstrisinin Geleneksel Kına Giyiminde 

"Kaftan"ı popülerleşmesi Üzerindeki Rolü. 9.Türk Halk kültürü 

Kongresi (s. 1-11). Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Ve Eğitim 

Genel Müdürlüğü. 

Dr.Öğr.Üyesi Cemal Meydan, M. G. (2020). Oğuz Türklerinde Giyim 

Kuşam:Dede Korkut Örneği. Uluslararası Halk Bilim Araştırmaları 

Dergisi, 169-191. 

Dülgeroğlu, E. (1986). Türk Tekstil Sanayinin Dışa Açılması. Uludağ 

üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 1-7. 



SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 382 

 

 

Erdem, D. (2020). Türkiye'de Tekstil sektörünün Genel İhracatımız 

İçerisindeki Yeri. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim Enstitüsü Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı Ekonomi Finans 

Bilim Dalı. 

Erkök, E. (2017). Zanaatkar& Ehl-i Hiref. İstanbul: Altındağ Belediyesi 

Kültür Yayınları. 

Ermert, E. (2019). Ansiklopedik Giyim-Kuşam ve Moda Sözlüğü. İstanbul: 

Hayalperest Yayınevi. 

Ertürk, N. (2018). Orta Asya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na Türklerde Giyim 

Kuşam. İstanbul: Hayalperest Yayınevi. 

Fatma Nur Başaran, S. G. (2018). Osmanlı Şehzade Kaftanlarında Kullanılan 

Kumaşlar ve Özellikleri. X. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve 

Folkloru Kongresi /Sanat Etkinlikleri, 351-360. Ankara. 

Fogg, E. (2014). Modanın Tüm Öyküsü. İstanbul: Hayalperest Yayınevi. 

Gönül, M. (1968). Topkapı Sarayı Müzesinde Bulunan Padişah Elbiseleri. 

Türk Etnografya Dergisi, s. 56-66. 

Gümüşer, T. (2013, 11). Modern İnterpretations of Ottoman Court Fabric's 

Design in Turkish Design. IIB International Refereed Academic 

Social Sciences Journal, s. 45-55. 

İnancık, H. (2008). Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 

Kılıçoğlu, S., Araz, N., & Devrim, H. (1969). İstanbul: Meydan Yayınevi. 

Küçük, S. (2010). Eski Türk Kültüründe Renk Kavramı. BiligDergisi, 185-

210. 

Lafçı, Y. (1994). Osmanlı Kemhaları XVI.Yüzyıl. Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Mert, P. (2020). Lif Bitkileri. Ankara: Nobel Yayın. 

Oyman, N. R. (2020). Bazı Kaynaklara Göre Osmanlı Payendez kullanımı. 

İdil , 1623-1641. 

Öngen, A. G. (2015). Cumhuriyet Dönemi Giysi Koleksiyonunun Sanat Ve 

Tasarım Algısındaki Önemi. A. G. Öngen, & E. D. Kahraman (Dü.) 

içinde, Sanatı Yönetmek Sempozyumu (s. 91-98). İstanbul: Yıldız 

Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi. 

Öz, T. (1946). Türk Kumaş ve Kadifeleri-I. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 

Öz, T. (1951). Türk Kumaş ve Kadifeleri II. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 

Özgün Can, M. Ö. (2013). Endüstrileşmenin Cumhuriyet Dönemi Sonrası 

Tekstil- Moda. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Hakemli Dergisi(11), 120-136. 

Salman, D. (2013). Başlangıcından Anadolu Selçuklularına Kadar Türklerde 

kıyafet Biçimleri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Birim Amirliği. 



383 | SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 

 

 

Salman, F. (1999). Tarihi Türk Kumaş Sanatı. YüksekLlisans Tezi. Erzurum: 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sanat Tarihi Anabilim 

Dalı. 

Salman, F. (2002). Başlangıcından Türkiye Selçuklularına KadarTürklerde 

Tekstil ve Dokumacılık Sanatı. Türkler/ed.[by]Hasan Celal 

Güzel,Kemal Çiçek,Salim Koca;teknik koordinatör MuratOcak (s. 

209-210). içinde Ankara: Yeni Türkiye. 

Salman, F. (2002). Osmanlı Dönemi Türk Kumaş Sanatı. K. Ç. Hasan Celal 

Güzel içinde, Türkler (s. 410). Ankara: Yeni Türkiye. 

Salman, F. (2004). Türk Kumaş Sanatında Görülen Geleneksel Kumaş 

Çeşitlerimiz. Sanat Dergisi:Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi, 13-42. 

Süslü, P. (1989). Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklu Kıyafetleri. Ankara: 

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu atatürk Kültür Merkezi 

Yayını-Sayı:35. 

Tekin, B. B. (2012). Arifi Süleymannamesi'nde Kaftan Tasvirleri:Kanuni 

Dönemi Dokumaları Hakkında Bir Değerlendirme. Zeitschriff für die 

Welt derTürken, 167-189. 

Tez, Z. (2009). Tekstil ve Giyim Kuşamın Kültürel Tarihi. İstanbul: Doruk 

Yayımcılık. 

Tezcan, D. (2002). Osmanlı Dokumacılığı. K. Ç. Hasan Celal Güzel içinde, 

Türkler Osmanlı (s. 404). Ankara: Yeni Türkiye. 

Tezcan, H. (1993). Türk Kumaş Sanatının Ana Hatları. Atlaslar Atlası, 13-35. 

Yapı Kredi Yayınları. 

Tokatlı, P. (2021). Gelenekten Popülere: Bir Harem Fantaziyası Olarak Kına 

Geceleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı. 

Tuğan, E. D. (2010). 16.-17 .Yüzyıllar Arası Halılarda Görülen Saray Kumaş 

Desenleri. Yüksek Lisans Tezi, 322. İstanbul: Marmara Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı. 

Udale, J. (2014). Moda Tasarımında Tekstil ve Moda. (H. Güngör, Çev.) 

İstanbul: Literatür yayınları. 

V.Kubarev, D. (2002). Orta Asyalı Türklerin Giyimi. S. K. Hasan Celal 

Güzel.Kemal Çiçek içinde, Türkler (s. 194). Ankara: Yeni Türkiye. 

Yakut, İ. (2015). 16.Yüzyıl Osmanlı Dönemini Konu Alan Dönem Filmi 

Anlatısı İçin Bir Sembolik Anlam Taşıyıcısı Olan Döneme Özgü İpek 

Lifli Giysi Dokumalarının Özellikleri. İnsan & İnsan, 69-82. 

Yaman, B. (2008). Osmanlı Saray Sanatkarları 18.Yüzyılda Ehl-i Hiref. 

İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 

Yunus Berkli, G. G. (2021). Osmanlı Devletinin Kumaş Sanatına verdiği 

Önem. Sanat ve İkonografi Dergisi, 19-27. 

 

 



SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9 | 384 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-6955-37-0




	onk
	00 SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9
	0 ÖNSÖZ
	01  Tuğba YILDIRIM
	02  Kemal AYDIN
	03  Asiye ATA
	04 Ali Durmuş
	05  İzzet AYDEMİR
	06  Aziz ÖREN
	07 Muhammed ORAL
	08 Mehmet Turgut BERBERCAN
	09  Senem TEZCAN
	10 Çağla GÜL ŞENKARDEŞ
	11 İlkay GÖNENLİ,Mustafa NAL
	12 Zekeriya ŞAHİN
	13 Zekeriya ŞAHİN
	14 Sema AKILMAK TOPÇU
	15 Zehra GÜNGÖRDÜ
	16 Sunay GÜNGÖR
	17 Zeynep YİLMAZ
	18 Mahire ÖZÇALIK
	19 Figen KÖSE
	ark

